www.vkf-renzel.nl

KUNSTSTOF VERPAKKINGEN

Hoofdkantoor in Isselburg, Duitsland

Bestelling

EN OPBERGSYSTEMEN

Klantnummer

Alleen in te vullen door bestaande klanten.

www.vkf-renzel.nl
www.vkf-vacuumvormtechniek.nl
verkoop@vkf-renzel.nl

Bedrijfsnaam
T.a.v. dhr. | mevr

+31 (0) 315-659999

Straat

+31 (0) 315-659990

Postcode | Plaats

Firmastempel

BTW-nummer

E-mail

Telefoonnr.

Faxnr.

Besteldatum

VKF Renzel B.V.
Helmkamp 58
NL-7091 HR Dinxperlo

VKF Renzel behoudt het recht orders op vooruitbetaling te leveren.
Orders kunnen op kredietwaardigheid worden gecheckt.

Uw leverings- en betalingsvoorwaarden zijn mij bekend.

+31 (0) 315 / 659999

(Onze algemene voorwaarden vindt u op onze site via: www.vkf-renzel.nl/agb)
Artikelnummer

+31 (0) 315 / 659990

Artikelnaam | Omschrijving

Aantal

Prijs per stuk

Totaalprijs

verkoop@vkf-renzel.nl
www.vkf-renzel.nl
www.vkf-vacuumvormtechniek.nl

Kantoor in Dinxperlo (Helmkamp 58)

VKF staat voor:
• Verkoopbevordering
• Klantgerichtheid
• Full service
Minimumbestelwaarde: €30,- anders €5,- ordertoeslag.
Opdrachten onder €10,- kunnen helaas niet worden uitgevoerd.
Alle prijzen zijn excl. BTW en vrachtkosten.

Eigen productie van o.a.:
• Kunststof producten
• Metaal- en draadproducten
• Belettering / drukkerij / digitaal printen
• Spuitgieten
• Prototyping
• Kunststof vacuümgevormde producten

Totaalprijs excl. BTW:

Nieuwsbrief
Als u zich abonneert op de VKF Renzel e-mail nieuwsbrief, dan ontvangt u regelmatig informatie van ons
over nieuwe producten per e-mail. U hoeft hiervoor alleen uw e-mail adres te geven.
Indien u de VKF Renzel e-mail nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u deze te allen tijde opzeggen.
Stuur mij de VKF-Renzel nieuwsbrief per e-mail
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Koffertjes

Opslag- en verzendboxen

Sorteerdozen en opslagbakjes

Transport- en opslagkratten

Gereedschapskoffers

Multifunctionele boxen en potjes

Flessen en bekers

Jerrycans en emmers

Winkelmandjes en klapkratten

Displays en reclame-artikelen

Artikelpresentatie-systemen

Bedrijfspresentatie
Over ons
Jarenlange ervaring op het gebied van
kunststofverwerking maken ons een
competente partner voor het produceren
van uw kunststof producten. Produceren
op machines met de modernste technologie,
gemotiveerd personeel en kwaliteitsrichtlijnen
volgens DIN EN ISO 9001 : 2008, garanderen
dat er nauwkeurige en hoogwaardige
kunststof producten vervaardigd worden.
Dankzij onze eigen design afdeling en
gereedschappen, kunnen wij heel specifiek
aan uw wensen voldoen.
Wij bieden u advies, prestatie en service
rondom het thema kunststofverwerking.
• Productontwikkeling
• Constructie
• Gereedschap
• Kunststof spuitgieterij
• Afwerking
• Standaard programma
Wij begeleiden u van het eerste idee
tot het kant en klare product!
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Bedrijfspresentatie
Productontwikkeling
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Volgens uw tekeningen, monsters en
schetsen ontwikkelen wij uw product uit
kunststof. Hiervoor maken wij product
tekeningen en 3D-weergaven en selecteren
wij het juiste kunststof op functionele,
visuele en economische eigenschappen.
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Mass

Artikel-Nr

Kunde

Allgemeintoleranzen
ISO 2768-mK

HEINEKEN

Kanten ISO 13715
Bear.

Format

Name
Schenz

Norm

Diese Zeichnung bleibt unser Eigentum und
darf ohne unsere schriftliche Genehmigung
nicht vervielfältigt, kopiert oder Dritten
zugänglich gemacht werden.

98

VKF RENZEL GmbH

Am Burgsteig 2 · D-99334 Ichtershausen
Tel: 036202/7506-0 · Fax: -40
Zust.

1
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Änderung

5

Datum

Name

(Urspr.) 5138-1.idw

6

Maßstab

1:2

Pos.

E

kg/m

Menge

ABS

Masse

A3

Datum
14.04.2010

Gepr.

51,29

mm³

Diese Zeichnung bleibt unser Eigentum und darf ohne unsere schriftliche Genehmigung nicht vervielfältigt, kopiert oder Dritten zugänglich gemacht werden.

Variation

F

mm²

59660
0,063

Volumen

HOLDER

F

Sockel
Blatt

5138-1
(Ers. f.:)

1
1 Bl.
(Ers. d.:)
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6-vaks folderhouder „Vicia”
Prototype ontwikkeling

Constructie
In aansluiting op de productontwikkeling
en materiaalkeuze beginnen wij met de
constructie van de spuitgietmatrijs.
Hierbij zetten onze gekwalificeerde
medewerkers uw ideeën en wensen met
de nieuwste CAD-technieken om in
werkelijkheid. Dit zorgt in combinatie met
de jarenlange ervaringen op het gebied van
kunststof verwerking, van het begin af aan
voor een hoge kwaliteit van de producten.
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Bedrijfspresentatie
Gereedschap
In een 2-laags systeem produceren
wij uw spuitgiet gereedschappen.
Dit stelt ons in staat om korte levertijden
zonder kwaliteitsverlies te realiseren en de
uitvalstijd in serieproducties te minimaliseren.
Dankzij onze eigen gereedschappen kunnen
wij veranderingen, onderhoud en reparaties
van de spuitgiet matrijzen snel en flexibel
realiseren.
Om de levertijden van nulseries te verkorten,
bestaat de mogelijkheid om contouren
van het kunststof artikel in aluminium
inzetstukken aan te brengen en deze in te
bouwen in de geprefabriceerde constructies.

Kunststof spuitgieterij
Wij produceren kunststof artikelen op spuitgietmachines met een sluitkracht tussen
250 kN en 4.200 kN in een single en multicomponenten proces tot een spuitgiet
gewicht van 1.936 g/PS. In verband met
kwaliteitsgaranties wordt de productie
gecontroleerd door een specialist.
Deze en andere maatregelen garanderen
dat de producten geleverd worden in de
gewenste kwaliteit.
In onze kunststof spuitgieterij verwerken
wij alle gangbare thermoplasten zoals bijv:
PP, PS, PC, ABS, PA, POM, TPE, PE, ASA, PPS etc.
Alle kunststoffen kunnen in kleur geleverd
worden volgens uw wensen.
• Arburg 320 S 500-60
• Arburg 320 M 500-210
• Arburg 420 C 1300-350
• Arburg 420 C 1300-350
• Arburg 420 S 1300-350
• Arburg 570 S 2200-800
• Arburg 570 C 2000-675 meer componenten
• Arburg 720 C 3200-2100 meer componenten
• Demag 100 1000-310
• Demag 210 600
• Demag 350 710-1450
• Demag 420 4200-3300
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Bedrijfspresentatie
Afwerking
Wij geven uw kunststof product
de laatste perfectie!
Wij kunnen uw kunststof artikel
personaliseren door middel van een
bedrukking in zeef- of tampondruk of door
in-mould labeling. Met schuim inzetstukken
of inserts bereikt u het echte op maat
gemaakte artikel.
Ook de montage van de inzetstukken en het
maken van sets verzorgen wij graag voor u.

Kwaliteit en milieu
Het kwaliteitsmanagement van ons bedrijf
is voortdurend actueel bijgewerkt volgens
de richtlijnen van DIN EN ISO 9001 : 2008.
Om te werken aan een constant hoog
niveau en om aan onze kwaliteitsnormen
te voldoen, werken wij afwisselend met
officiële audits en interne audits.
Wij gaan zorgvuldig om met onze grondstoffen.
Recyclebare productiereststoffen worden
in gecontroleerde hoeveelheden opnieuw
gebruikt.
Ons energiemanagement wordt
regelmatig beoordeeld, geoptimaliseerd
en gecertificeerd.
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Bedrijfspresentatie
Prestaties en competentie
Naast onze standaardartikelen in deze
catalogus, kunnen wij dankzij onze
know-how en ervaringen voldoen aan de
meest uiteenlopende eisen en individuele
behoeften van de klant.
Gedegen advies en ondersteuning
bij de ontwikkeling, hiermee
onderscheiden wij ons.
Wij leveren nu al aan een breed scala van
klanten uit vele verschillende branches.
Ook nemen wij graag bestaande spuitgietmatrijzen over, zodat wij deze aan kunnen
passen aan ons machinepark en zodoende
uw kunststof artikel kunnen produceren.

Winkelmand 20 l met in-mould labeling

Voor alle opdrachten op het gebied van
spuitgieten – alle oplossingen uit één hand!

Wieltjes voor auto waterpompen van
glasvezel versterkt kunststof

Kunststof emmer met opening en deksel
voor hygiënische doekjes, bestaande uit 7
met elkaar gemonteerde enkel componenten

Kraskaarten dispenser „Lotto”

Brandstoffilter kop met voorgevormde insert

Folderhouder van polystyreen

200 ml en 320 ml kunststof potje met tampondruk

2-componenten kunststof artikel van PP en TPE

Technische kunststof artikelen
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10 Koffertjes

Promotie mini koffer

stuksprijs

in visitekaarten formaat; materiaal: polypropyleen;
leverbare kleuren: transparant, groen, blauw of rood;
afmeting: 90 x 65 x 21 mm (B x H x D)

65.0080.

€ 1,04 / stuk

VE: 50 stuks
65.0080.

Kunststof koffer „Arabis“ neon
materiaal: ABS; breedte (binnenmaat): 153 mm;
hoogte (binnenmaat): 107 mm; diepte (binnenmaat): 30 mm;
kleur sluiting: zwart; inschuifformaat: DIN A6

kleur: neonrood

kleur: neonblauw

VE: 25 stuks

€ 0,93 / stuk

stuksprijs
97.0010.7
97.0010.7

€ 4,94 / stuk
€ 4,46 / stuk

stuksprijs
97.0010.5

€ 4,94 / stuk

VE: 25 stuks
97.0010.5

€ 4,46 / stuk

kleur: neongroen
stuksprijs
97.0010.6

€ 4,94 / stuk

VE: 25 stuks
97.0010.6

€ 4,46 / stuk
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Kunststof koffer „Arabis“
materiaal: polypropyleen; breedte (binnenmaat): 153 mm;
hoogte (binnenmaat): 107 mm; diepte (binnenmaat): 30 mm;
inschuifformaat: DIN A6
kleur: blauw; kleur sluiting: rood

kleur: zwart; kleur sluiting: rood

stuksprijs
97.0010.1

stuksprijs
€ 4,15 / stuk

VE: 25 stuks
97.0010.1

97.0010.3

stuksprijs
€ 4,15 / stuk

VE: 25 stuks

97.0010.4
97.0010.4

vlak; materiaal: polypropyleen; leverbare kleuren: transparant
met blauwe sluitingen, zwart met rode sluitingen, grijs met blauwe
sluitingen en blauw met rode sluitingen.
DIN A6 oversized, binnenafmeting: 170 x 130 x 37 mm (B x H x D)
stuksprijs
€ 5,30 / stuk

VE: 33 stuks
97.0001.

€ 4,78 / stuk

DIN A5 oversized, binnenafmeting: 240 x 170 x 42 mm (B x H x D)
stuksprijs
97.0002.

€ 7,04 / stuk

VE: 10 stuks
97.0002.

€ 6,35 / stuk

DIN A4 oversized, binnenafmeting: 340 x 250 x 53 mm (B x H x D)
stuksprijs
97.0003.

€ 9,98 / stuk

VE: 12 stuks
97.0003.

€ 4,15 / stuk

VE: 25 stuks
€ 3,73 / stuk

Kunststof koffer „Arabis“

97.0001.

€ 3,73 / stuk

kleur: transparant; kleur sluiting: blauw

stuksprijs

97.0010.2

€ 4,15 / stuk

VE: 25 stuks
€ 3,73 / stuk

kleur: grijs; kleur sluiting: blauw

97.0010.2

97.0010.3

€ 8,98 / stuk

Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90 • www.vkf-renzel.nl • verkoop@vkf-renzel.nl

€ 3,73 / stuk
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12 Koffertjes
Kunststof koffer „Arabis“
middelhoog, materiaal: polypropyleen,
leverbare kleuren: transparant met blauwe
sluitingen, zwart met rode sluitingen, grijs
met blauwe sluitingen en blauw met rode
sluitingen.
DIN A5 oversized,
binnenafmeting: 270 x 185 x 76 mm (B x H x D)
stuksprijs
97.0004.

€ 8,45 / stuk

VE: 10 stuks
97.0004.

€ 7,61 / stuk

DIN A4 oversized,
binnenafmeting: 335 x 240 x 71 mm (B x H x D)
stuksprijs
97.0005.

€ 10,40 / stuk

VE: 8 stuks
97.0005.

€ 9,35 / stuk

Bij bestelling a.u.b. gewenste kleur aangeven.

Kunststof koffer „Arabis“
hoog, materiaal: polypropyleen, leverbare
kleuren: transparant met blauwe sluitingen,
zwart met rode sluitingen, grijs met blauwe
sluitingen en blauw met rode sluitingen.
DIN A5 oversized,
binnenafmeting: 270 x 185 x 93 mm (B x H x D)
stuksprijs
97.0006.

€ 8,77 / stuk

VE: 10 stuks
97.0006.

€ 7,88 / stuk

DIN A4 oversized,
binnenafmeting: 365 x 245 x 105 mm (B x H x D)
stuksprijs
97.0007.

€ 13,15 / stuk

VE: 6 stuks
97.0007.

€ 11,85 / stuk
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Kunststof koffer „Arabis“
groot, leverbare kleuren: blauw met
rode sluitingen, zwart met rode sluitingen
en grijs met blauwe sluitingen
materiaal: polypropyleen,
binnenafmeting: 410 x 272 x 113 mm (B x H x D)
stuksprijs
97.0008.

€ 14,20 / stuk

VE: 6 stuks
97.0008.

€ 13,00 / stuk

materiaal: ABS,
binnenmaat: 445 x 328 x 144 mm (B x H x D)
stuksprijs
97.0009.

€ 30,40 / stuk

VE: 5 stuks
97.0009.

€ 28,90 / stuk

Noppenschuim bekleding

Rasterschuim bekleding

De minimale afname voor de bekleding komt overeen met
de verpakkingseenheid (VE) van het model van de koffer!
Gebruiksvoorbeeld:
kunststof koffer met zeefdruk
logo op de voorzijde en barcodezeefdruk op de achterzijde en
specifieke schuiminleggers.

Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90 • www.vkf-renzel.nl • verkoop@vkf-renzel.nl

Vacuümgevormde inlegger
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Kunststof koffer „Arabis“
materiaal: ABS, formaat: DIN A3,
binnenmaat: 422 x 299 x 123 mm (B x H x D)
kleur: blauw; kleur sluiting: rood

kleur: grijs; kleur sluiting: blauw

kleur: zwart; kleur sluiting: rood

stuksprijs

stuksprijs

stuksprijs

97.0011.1

€ 23,50 / stuk

VE: 5 stuks
97.0011.1

97.0011.2

€ 23,50 / stuk

VE: 5 stuks
€ 22,00 / stuk

97.0011.2

97.0011.3

€ 23,50 / stuk

VE: 5 stuks
€ 22,00 / stuk

97.0011.3

€ 22,00 / stuk

Nieuw

Kunststof koffer „Arabis“ - wit
materiaal: polypropyleen;
kleur: wit; kleur sluiting: grijs
breedte (binnenmaat): 170 mm;
hoogte (binnenmaat): 130 mm;
diepte (binnenmaat): 37 mm;
inschuifformaat: DIN A6
stuksprijs
97.0116.1

€ 7,30 / stuk

VE: 33 stuks
97.0116.1

breedte (binnenmaat): 270 mm;
hoogte (binnenmaat): 185 mm;
diepte (binnenmaat): 76 mm;
inschuifformaat: DIN A5

breedte (binnenmaat): 365 mm;
hoogte (binnenmaat): 245 mm;
diepte (binnenmaat): 105 mm;
inschuifformaat: DIN A4

stuksprijs

stuksprijs

97.0116.2

€ 11,05 / stuk

VE: 10 stuks
€ 6,56 / stuk

97.0116.2

97.0116.3

€ 16,70 / stuk

VE: 6 stuks
€ 9,87 / stuk

97.0116.3

€ 15,25 / stuk

Andere formaten op aanvraag
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Nieuw

Kunststof koffer „Arabis“ glashelder
materiaal: ABS; kleur: glashelder;
kleur sluiting: zwart
breedte (binnenmaat): 170 mm;
hoogte (binnenmaat): 130 mm;
diepte (binnenmaat): 37 mm;
inschuifformaat: DIN A6
stuksprijs
97.0117.1

€ 9,24 / stuk

breedte (binnenmaat): 365 mm;
hoogte (binnenmaat): 245 mm;
diepte (binnenmaat): 105 mm;
inschuifformaat: DIN A4

stuksprijs

stuksprijs

97.0117.2

€ 14,20 / stuk

VE: 10 stuks

VE: 33 stuks
97.0117.1

breedte (binnenmaat): 270 mm;
hoogte (binnenmaat): 185 mm;
diepte (binnenmaat): 76 mm;
inschuifformaat: DIN A5

€ 8,30 / stuk

97.0117.2

97.0117.3

€ 21,95 / stuk

VE: 6 stuks
€ 12,95 / stuk

97.0117.3

€ 19,95 / stuk

Andere formaten op aanvraag

Kunststof koffer „Xtra“
materiaal: polypropyleen, leverbare
kleuren: zwart, blauw, transparant en grijs
met zwarte sluitingen
binnenafmeting: 240 x 188 x 44 mm (B x H x D),
buitenafmeting: 258 x 246 x 49 mm (B x H x D)

binnenafmeting: 296 x 230 x 76 mm (B x H x D),
buitenafmeting: 320 x 308 x 81 mm (B x H x D)

binnenafmeting: 368 x 290 x 90 mm (B x H x D),
buitenafmeting: 397 x 377 x 96 mm (B x H x D)

stuksprijs

stuksprijs

stuksprijs

97.0012.

€ 6,20 / stuk

€ 9,29 / stuk

VE: 7 stuks

VE: 30 stuks
97.0012.

97.0013.

€ 5,57 / stuk

97.0013.

97.0014.

€ 17,80 / stuk

VE: 8 stuks
€ 8,93 / stuk

Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90 • www.vkf-renzel.nl • verkoop@vkf-renzel.nl

97.0014.

€ 16,60 / stuk
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Kunststof koffer „Eco“
materiaal: polypropyleen; kleur: zwart
breedte (binnenmaat): 239 mm; hoogte (binnenmaat): 167 mm;
diepte (binnenmaat): 38 mm

breedte (binnenmaat): 385 mm; hoogte (binnenmaat): 262 mm;
diepte (binnenmaat): 88 mm

stuksprijs

stuksprijs

65.0048.68

€ 2,63 / stuk

VE: 26 stuks
65.0048.68

65.0048.23

€ 9,29 / stuk

VE: 10 stuks
€ 2,36 / stuk

65.0048.23

€ 8,35 / stuk

breedte (binnenmaat): 315 mm; hoogte (binnenmaat): 215 mm;
diepte (binnenmaat): 73 mm

breedte (binnenmaat): 430 mm; hoogte (binnenmaat): 330 mm;
diepte (binnenmaat): 99 mm

stuksprijs

stuksprijs

65.0048.69

€ 5,67 / stuk

VE: 16 stuks
65.0048.69

65.0048.70

€ 12,55 / stuk

VE: 10 stuks
€ 5,15 / stuk

65.0048.70

€ 11,30 / stuk

Kunststof koffer „Kyra“
mooie koffer met filmscharniersluitingen,
materiaal: polypropyleen, kleur: transparant of zwart
binnenafmeting: 235 x 185 x 43 mm (B x H x D),
buitenafmeting: 240 x 205 x 48 mm (B x H x D)
stuksprijs
97.0021.

€ 2,40 / stuk

VE: 100 stuks
97.0021.

€ 2,09 / stuk

binnenafmeting: 272 x 215 x 73 mm (B x H x D),
buitenafmeting: 280 x 240 x 76 mm (B x H x D)
stuksprijs
97.0022.

€ 4,50 / stuk

VE: 46 stuks
97.0022.

€ 4,08 / stuk
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Kunststof koffer „Dante“
materiaal: polypropyleen,
binnenmaat: 363 x 256 x 115 mm (B x H x D),
buitenmaat: 370 x 310 x 122 mm (B x H x D)
kleur: grijs; kleur sluiting: zwart

kleur: zwart; kleur sluiting: zwart

kleur: transparant; kleur sluiting: grijs

stuksprijs

stuksprijs

stuksprijs

97.0023.1

€ 10,45 / stuk

VE: 8 stuks
97.0023.1

97.0023.2

€ 10,45 / stuk

VE: 8 stuks
€ 9,40 / stuk

97.0023.2

robuuste en praktische kunststof koffer,
die heel geschikt is als verpakkings- en
transportmiddel. Kleurcombinaties tussen
boven- en onderdeel en sluitingen zijn
mogelijk. Materiaal: polypropyleen,
leverbare kleuren: zwart, blauw, rood en
lichtgrijs met zwarte sluitingen.
Afmeting: 400 x 270 x 90 mm (B x H x D)
stuksprijs
€ 6,83 / stuk

VE: 6 stuks
97.0024.

€ 10,45 / stuk

VE: 8 stuks
€ 9,40 / stuk

Kunststof koffer „Tyra“

97.0024.

97.0023.3

€ 6,14 / stuk

1. Combinatievoorbeelden

• Vanaf 500 stuks
speciale RAL-kleuren
mogelijk!
• Opdruk en schuiminleg
op aanvraag.

Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90 • www.vkf-renzel.nl • verkoop@vkf-renzel.nl

97.0023.3

€ 9,40 / stuk
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Machinekoffer
materiaal: polypropyleen; kleur: antraciet /
grijs; breedte: 400 mm; hoogte: 270 mm;
diepte: 128 mm; accessoires: incl.
noppenschuim inlegger in boven- en
onderdeel
stuksprijs
65.0125.1

€ 11,05 / stuk

VE: 5 stuks
65.0125.1

€ 10,25 / stuk

Transparante koffer „Durio“
materiaal: polypropyleen; kleur: transparant, mat
breedte (binnenmaat): 155 mm; hoogte (binnenmaat): 108 mm;
diepte (binnenmaat): 34 mm

breedte (binnenmaat): 314 mm; hoogte (binnenmaat): 218 mm;
diepte (binnenmaat): 57 mm

stuksprijs

stuksprijs

65.0048.10

€ 1,63 / stuk

VE: 45 stuks
65.0048.10

65.0048.12

€ 5,30 / stuk

VE: 20 stuks
€ 1,47 / stuk

65.0048.12

€ 4,78 / stuk

breedte (binnenmaat): 233 mm; hoogte (binnenmaat): 161 mm;
diepte (binnenmaat): 42 mm

breedte (binnenmaat): 360 mm; hoogte (binnenmaat): 255 mm;
diepte (binnenmaat): 73 mm

stuksprijs

stuksprijs

65.0048.11

€ 3,36 / stuk

VE: 26 stuks
65.0048.11

65.0048.13

€ 7,19 / stuk

VE: 10 stuks
€ 3,05 / stuk

65.0048.13

€ 6,46 / stuk
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Koffer „Mini“
materiaal: polystyreen; kleur: glashelder;
breedte (binnenmaat): 121 mm; hoogte (binnenmaat): 97 mm

diepte (binnenmaat): 49 mm
65.0048.2

€ 3,55 / stuk

diepte (binnenmaat): 64 mm
65.0048.3

diepte (binnenmaat): 35 mm
65.0048.1

€ 3,85 / stuk

€ 3,30 / stuk

Koffer „Compact“
materiaal: polystyreen; kleur: glashelder
breedte (binnenmaat): 232 mm; hoogte (binnenmaat): 182 mm;
diepte (binnenmaat): 35 mm

breedte (binnenmaat): 232 mm; hoogte (binnenmaat): 182 mm;
diepte (binnenmaat): 85 mm

65.0048.4

65.0048.6

€ 7,50 / stuk

€ 11,30 / stuk

breedte (binnenmaat): 232 mm; hoogte (binnenmaat): 182 mm;
diepte (binnenmaat): 60 mm

breedte (binnenmaat): 315 mm; hoogte (binnenmaat): 225 mm;
diepte (binnenmaat): 75 mm

65.0048.5

65.0048.7

€ 9,40 / stuk

Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90 • www.vkf-renzel.nl • verkoop@vkf-renzel.nl

€ 14,65 / stuk

1

1
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Transparante koffer „Maxi“
materiaal: polystyreen; kleur: glashelder
breedte (binnenmaat): 302 mm;
hoogte (binnenmaat): 212 mm;
diepte (binnenmaat): 47 mm
65.0048.8

€ 11,30 / stuk

breedte (binnenmaat): 320 mm;
hoogte (binnenmaat): 300 mm;
diepte (binnenmaat): 40 mm
65.0048.9

€ 12,55 / stuk
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Kunststof box „Ciro“
met functionele klaphandgreep en goed sluitsysteem;
materiaal: polypropyleen
kleur: transparant; breedte: 155 mm;
hoogte: 36 mm; diepte: 133 mm

kleur: transparant; breedte: 113 mm;
hoogte: 40 mm; diepte: 249 mm

stuksprijs
68.0027.1

stuksprijs
€ 2,99 / stuk

VE: 134 stuks
68.0027.1

68.0027.5

€ 4,10 / stuk

VE: 84 stuks
€ 2,68 / stuk

kleur: zwart/transparant; breedte: 155 mm;
hoogte: 36 mm; diepte: 133 mm

68.0027.5

€ 3,68 / stuk

kleur: zwart/transparant; breedte: 113 mm;
hoogte: 40 mm; diepte: 249 mm

stuksprijs

stuksprijs
€ 2,99 / stuk

VE: 134 stuks
68.0027.3

€ 3,68 / stuk

stuksprijs
€ 2,99 / stuk

VE: 134 stuks

68.0027.3

68.0027.4

kleur: zwart; breedte: 113 mm;
hoogte: 40 mm; diepte: 249 mm

stuksprijs

68.0027.2

€ 4,10 / stuk

VE: 84 stuks
€ 2,68 / stuk

kleur: zwart; breedte: 155 mm;
hoogte: 36 mm; diepte: 133 mm

68.0027.2

68.0027.4

68.0027.6

€ 4,10 / stuk

VE: 84 stuks
€ 2,68 / stuk

68.0027.6

€ 3,68 / stuk
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Deze postconforme verzendboxen zijn ideaal voor
het versturen van kleine artikelen of waardevolle spullen.

2

Ze beschikken over een binnenframe en filmscharnieren.
De verzendboxen zijn druk- en stootvast, meermaals te gebruiken en
ook zo ontworpen, dat ze in vele gangbare enveloppen passen.

Verzendbox „Small“,
„Midi“ en „Maxi“
materiaal: polypropyleen; kleur: transparant
breedte (binnenmaat): 102 mm;
hoogte (binnenmaat): 15 mm;
diepte (binnenmaat): 65 mm;
breedte (buitenmaat): 135 mm;
hoogte (buitenmaat): 18 mm;
diepte (buitenmaat): 99 mm

breedte (binnenmaat): 82 mm;
hoogte (binnenmaat): 12 mm;
diepte (binnenmaat): 62 mm;
breedte (buitenmaat): 113 mm;
hoogte (buitenmaat): 17 mm;
diepte (buitenmaat): 94 mm

stuksprijs

stuksprijs
65.0109.1

€ 0,89 / stuk

65.0109.2

stuksprijs
€ 0,95 / stuk

VE: 100 stuks

VE: 100 stuks
65.0109.1

breedte (binnenmaat): 180 mm;
hoogte (binnenmaat): 15 mm;
diepte (binnenmaat): 114 mm;
breedte (buitenmaat): 215 mm;
hoogte (buitenmaat): 18 mm;
diepte (buitenmaat): 150 mm

€ 0,84 / stuk

65.0109.2

65.0109.3

€ 1,68 / stuk

VE: 125 stuks
€ 0,89 / stuk

Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90 • www.vkf-renzel.nl • verkoop@vkf-renzel.nl

65.0109.3

€ 1,52 / stuk
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Verzendbox „Yellow“

2

materiaal: polypropyleen; kleur: geel;
breedte (binnenmaat): 210 mm;
hoogte (binnenmaat): 15 mm;
diepte (binnenmaat): 135 mm;
breedte (buitenmaat): 245 mm;
hoogte (buitenmaat): 18 mm;
diepte (buitenmaat): 170 mm
stuksprijs
65.0109.4

€ 1,89 / stuk

VE: 50 stuks
65.0109.4

€ 1,79 / stuk

Schuiminlegger voor verzendbox
„Yellow“
materiaal: E 22; kleur: geel;
breedte (buitenmaat): 210 mm;
hoogte (buitenmaat): 5 mm;
diepte (buitenmaat): 135 mm
stuksprijs
65.0109.5

€ 0,47 / stuk

VE: 100 stuks
65.0109.5

€ 0,37 / stuk
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Nieuw

2

Express-box
materiaal: polypropyleen, leverbare
kleuren: zwart, blauw, rood, grijs en groen,
binnenmaat: 151 x 26 x 132 mm (B x H x D),
buitenmaat: 166 x 30 x 150 mm (B x H x D)
stuksprijs
97.0110.

€ 1,58 / stuk

VE: 36 stuks
97.0110.

€ 1,42 / stuk

Andere kleuren (RAL) vanaf 500 stuks mogelijk!
Opdruk en schuiminleggers op aanvraag!

Visitekaartenbox
materiaal: polypropyleen; kleur: transparant
breedte (buitenmaat): 99 mm;
hoogte (buitenmaat): 12 mm;
diepte (buitenmaat): 68 mm;
breedte (binnenmaat): 96 mm;
hoogte (binnenmaat): 9 mm;
diepte (binnenmaat): 62 mm
stuksprijs
97.0109.1

€ 0,89 / stuk

VE: 100 stuks
97.0109.1

€ 0,84 / stuk

breedte (buitenmaat): 107 mm;
hoogte (buitenmaat): 13 mm;
diepte (buitenmaat): 76 mm;
breedte (binnenmaat): 103 mm;
hoogte (binnenmaat): 10 mm;
diepte (binnenmaat): 69 mm
stuksprijs
97.0109.3

€ 0,95 / stuk

VE: 100 stuks
97.0109.3

€ 0,89 / stuk

Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90 • www.vkf-renzel.nl • verkoop@vkf-renzel.nl

Nieuw
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Universeel box „Draba“
afsluitbare box, stapelbaar;
materiaal: polypropyleen;
kleur: transparant of zwart;
binnenmaat: 258 x 28 x 180 mm (B x H x D);
buitenmaat: 264 x 33 x 186 mm (B x H x D);
inschuifformaat: 255 x 180 mm (B x H)
stuksprijs
65.0084.

€ 3,94 / stuk

VE: 40 stuks
65.0084.

€ 3,57 / stuk

Speciale kleuren vanaf 500 stuks in RAL kleur!
Opdruk en schuimvulling op aanvraag.
VKF Renzel B.V. • Helmkamp 58 • NL-7091 HR Dinxperlo

Opslag- en verzendboxen 27

2

Kunststof etui „Cameo“ Lang DIN
dankzij twee schuifsluitingen is dit kunststof etui goed af te
sluiten. De mogelijkheid tot verzegelen biedt een veilige verzending
van de inhoud. De aan de buitenzijde aangebrachte stapelnoppen
maken het mogelijk de etui's goed en zonder glijgevaar te stapelen.
De binnenin liggende filmscharnieren maken een optimaal gebruik
van de ruimte mogelijk. Dit kunststof etui is zeer geschikt om te
presenteren, verpakken, verzenden en bewaren. Kleurcombinaties
tussen boven- en onderdeel alsook tussen de schuifsluitingen
en filmscharnieren zijn mogelijk; materiaal: polypropyleen;
leverbare kleuren: transparant, zwart, rood, grijs en blauw
met zwarte sluitingen; formaat: Lang DIN;
binnenmaat: 224 x 18 x 113 mm (B x H x D);
buitenmaat: 229 x 24 x 125 mm (B x H x D)

stuksprijs
65.0099.

€ 3,36 / stuk

VE: 30 stuks
65.0099.

Speciale kleuren vanaf 500 stuks in RAL kleur!
Opdruk en schuimvulling op aanvraag.

Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90 • www.vkf-renzel.nl • verkoop@vkf-renzel.nl

€ 3,05 / stuk
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Kunststof etui „Cameo“, DIN A4
etui goed afsluitbaar d.m.v. schuifsluiting.
De mogelijkheid tot verzegelen biedt een
veilige verzending van de inhoud. De aan
de buitenzijde aangebrachte stapelnoppen
maken het mogelijk de etui's goed en zonder
glijgevaar te stapelen. De binnenin liggende
filmscharnieren maken een optimaal gebruik
van de ruimte mogelijk. Dit kunststof etui is
zeer geschikt om te presenteren, verpakken,
verzenden en bewaren. Kleurcombinaties
tussen boven- en onderdeel alsook tussen
de schuifsluitingen en filmscharnieren zijn
mogelijk, incl. opbergmogelijkheid;
materiaal: ABS; leverbare
kleuren: transparant, zwart, rood, grijs
of blauw, kleur van sluiting: zwart;
formaat: DIN A4;
binnenmaat: 225 x 16 x 312 mm (B x H x D);
buitenmaat: 238 x 18 x 319 mm (B x H x D)
stuksprijs
97.0099.

€ 5,20 / stuk

VE: 15 stuks
97.0099.

€ 4,73 / stuk

Speciale kleuren vanaf 500 stuks in RAL kleur!
Opdruk en schuimvulling op aanvraag.
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Kunststof box „102“ en „191“
materiaal: polypropyleen; kleur: transparant
breedte: 90 mm; hoogte: 20 mm;
diepte: 60 mm
stuksprijs
65.0150.1

€ 0,84 / stuk

VE: 252 stuks
65.0150.1

€ 0,74 / stuk

breedte: 236 mm; hoogte: 33 mm;
diepte: 147 mm
stuksprijs
65.0150.2

€ 2,73 / stuk

VE: 30 stuks
65.0150.2

€ 2,47 / stuk

Kunststof box „192“
materiaal: polypropyleen;
kleur: transparant; breedte: 325 mm;
hoogte: 52 mm; diepte: 255 mm
stuksprijs
65.0150.3

€ 5,87 / stuk

VE: 21 stuks
65.0150.3

€ 5,24 / stuk

Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90 • www.vkf-renzel.nl • verkoop@vkf-renzel.nl
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Sorteerdoos 12 vakken
materiaal: kunststof; kleur onderdeel: blauw; kleur
deksel: glashelder
breedte (binnenmaat): 75 mm; hoogte (binnenmaat): 33 mm;
diepte (binnenmaat): 50 mm

breedte (binnenmaat): 100 mm; hoogte (binnenmaat): 27 mm;
diepte (binnenmaat): 75 mm

stuksprijs

stuksprijs

97.0041.1

€ 0,95 / stuk

VE: 100 stuks
97.0041.1

97.0041.4

€ 1,05 / stuk

VE: 160 stuks
€ 0,84 / stuk

97.0041.4

€ 0,95 / stuk

breedte (binnenmaat): 75 mm; hoogte (binnenmaat): 45 mm;
diepte (binnenmaat): 50 mm

breedte (binnenmaat): 106 mm; hoogte (binnenmaat): 46 mm;
diepte (binnenmaat): 75 mm

stuksprijs

stuksprijs

97.0041.2

€ 1,00 / stuk

VE: 115 stuks
97.0041.2

97.0041.5

€ 1,84 / stuk

VE: 91 stuks
€ 0,89 / stuk

97.0041.5

€ 1,64 / stuk

breedte (binnenmaat): 76 mm; hoogte (binnenmaat): 27 mm;
diepte (binnenmaat): 50 mm

breedte (binnenmaat): 156 mm; hoogte (binnenmaat): 46 mm;
diepte (binnenmaat): 106 mm

stuksprijs

stuksprijs

97.0041.3

€ 0,95 / stuk

VE: 125 stuks
97.0041.3

97.0041.6

€ 2,74 / stuk

VE: 58 stuks
€ 0,84 / stuk

97.0041.6

€ 2,47 / stuk
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Sorteerdoos 2 vakken

Sorteerdoos 3 vakken

Sorteerdoos 4 vakken

aantal vakken: 2; kleur bakje: grijs;
kleur deksel: transparant;
breedte (buitenmaat): 188 mm;
hoogte (buitenmaat): 34 mm;
diepte (buitenmaat): 116 mm

aantal vakken: 3; kleur bakje: grijs;
kleur deksel: transparant;
breedte (buitenmaat): 188 mm;
hoogte (buitenmaat): 34 mm;
diepte (buitenmaat): 116 mm

aantal vakken: 4; kleur bakje: grijs;
kleur deksel: transparant;
breedte (buitenmaat): 188 mm;
hoogte (buitenmaat): 34 mm;
diepte (buitenmaat): 116 mm

stuksprijs

stuksprijs

stuksprijs

65.0142.2

€ 4,40 / stuk

VE: 50 stuks
65.0142.2

65.0142.3

€ 4,40 / stuk

VE: 50 stuks
€ 3,99 / stuk

Sorteerdoos 6 vakken
aantal vakken: 6; kleur bakje: grijs;
kleur deksel: transparant;
breedte (buitenmaat): 188 mm;
hoogte (buitenmaat): 34 mm;
diepte (buitenmaat): 116 mm

65.0142.3

€ 3,99 / stuk

Boxen met scharnierende,
12 vakken
aantal vakken: 12; kleur bakje: grijs;
kleur deksel: transparant;
breedte (buitenmaat): 188 mm;
hoogte (buitenmaat): 34 mm;
diepte (buitenmaat): 116 mm

stuksprijs
65.0142.5

€ 4,40 / stuk

65.0142.4

€ 3,99 / stuk

Sorteerdoos 20 vakken
aantal vakken: 20; kleur bakje: grijs;
kleur deksel: transparant;
breedte (buitenmaat): 188 mm;
hoogte (buitenmaat): 34 mm;
diepte (buitenmaat): 116 mm
stuksprijs

€ 4,40 / stuk

stuksprijs
65.0142.1

VE: 50 stuks
65.0142.5

65.0142.4

VE: 50 stuks

€ 3,99 / stuk

65.0142.6
€ 4,40 / stuk

VE: 50 stuks
65.0142.1

€ 4,40 / stuk

VE: 50 stuks
65.0142.6

€ 3,99 / stuk

€ 3,99 / stuk
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Sorteerdoos
materiaal: polypropyleen; aantal vakken: 7;
kleur behuizing: blauw; kleur deksel: transparant
breedte: 180 mm; hoogte: 36 mm; diepte: 150 mm

breedte: 275 mm; hoogte: 41 mm; diepte: 180 mm

stuksprijs
65.0139.2

stuksprijs
€ 1,30 / stuk

VE: 28 stuks
65.0139.2

Sorteerdoos, variabel
materiaal: polypropyleen; kleur behuizing: rood;
kleur deksel: transparant; versie: met 3 vaste vakken
en 4 variabele vakverdelers

65.0139.1

€ 2,05 / stuk

VE: 20 stuks
€ 1,20 / stuk

65.0139.1

€ 1,95 / stuk

breedte: 280 mm; hoogte: 55 mm; diepte: 200 mm
65.0140.1

€ 4,90 / stuk

breedte: 365 mm; hoogte: 65 mm; diepte: 290 mm
65.0140.2

€ 7,75 / stuk

breedte: 365 mm; hoogte: 96 mm; diepte: 290 mm
65.0140.3

Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90 • www.vkf-renzel.nl • verkoop@vkf-renzel.nl

€ 9,10 / stuk
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Sorteerdoos „194“
materiaal: polypropyleen; kleur: transparant;
breedte (buitenmaat): 364 mm; hoogte (buitenmaat): 50 mm;
diepte (buitenmaat): 248 mm; versie: met 3 indelingen en
18 variabele delen
stuksprijs
65.0115.1

€ 8,30 / stuk

VE: 18 stuks
65.0115.1

€ 7,30 / stuk
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Opslagbakje „SLK 1“
materiaal: polypropyleen; afmeting: 100 x 50 x 100 mm (B x H x D)
kleur: rood
68.0022.1

€ 0,54 / stuk

kleur: blauw
68.0022.2

€ 0,54 / stuk

3

Opslagbakje „SLK 2“
materiaal: polypropyleen; afmeting: 100 x 75 x 165 mm (B x H x D)
kleur: rood
68.0022.3

€ 0,90 / stuk

kleur: blauw
68.0022.4

€ 0,90 / stuk

Opslagbakje „SLK 2L“
materiaal: polypropyleen; afmeting: 100 x 75 x 210 mm (B x H x D)
kleur: rood
68.0022.5

€ 1,05 / stuk

kleur: blauw
68.0022.6

€ 1,05 / stuk

Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90 • www.vkf-renzel.nl • verkoop@vkf-renzel.nl
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Opslagbakje „SLK 3“

Opslagbakje „SLK 4“

materiaal: polypropyleen; afmeting: 145 x 130 x 245 mm (B x H x D)

materiaal: polypropyleen; afmeting: 205 x 140 x 330 mm (B x H x D)

kleur: rood

kleur: blauw

68.0022.7

€ 2,15 / stuk

€ 4,45 / stuk

kleur: rood

kleur: blauw
68.0022.8

68.0022.10

€ 2,15 / stuk

68.0022.11

€ 4,45 / stuk

Kunststof profiel 495 mm voor wandbevestiging

Transparante deksel

materiaal: kunststof; kleur: antraciet;
versie: geschikt voor opslagbakjes „SLK”

materiaal: polypropyleen; kleur: transparant

68.0023.1

op aanvraag

versie: geschikt voor „SLK 1“
68.0023.2

€ 2,85 / VE (5 stuks)

versie: geschikt voor „SLK 2“
68.0023.3

€ 3,95 / VE (5 stuks)

versie: geschikt voor „SLK 2L“
68.0023.4

€ 4,15 / VE (5 stuks)
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Boxen met scharnierende klapdeksel

breedte (buitenmaat): 610 mm; hoogte (buitenmaat): 240 mm;
diepte (buitenmaat): 400 mm; inhoudsmaat: 38 l

materiaal: polypropyleen; kleur: blauw, ca.RAL 5014

97.0033.4

breedte (buitenmaat): 310 mm; hoogte (buitenmaat): 170 mm;
diepte (buitenmaat): 200 mm; inhoudsmaat: 5 l
97.0033.1

€ 14,20 / stuk

€ 27,55 / stuk

breedte (buitenmaat): 610 mm; hoogte (buitenmaat): 340 mm;
diepte (buitenmaat): 400 mm; inhoudsmaat: 58 l
97.0033.5

€ 29,95 / stuk

breedte (buitenmaat): 410 mm; hoogte (buitenmaat): 240 mm;
diepte (buitenmaat): 300 mm; inhoudsmaat: 18 l
97.0033.2

€ 19,85 / stuk

breedte (buitenmaat): 410 mm; hoogte (buitenmaat): 340 mm;
diepte (buitenmaat): 300 mm; inhoudsmaat: 27 l
97.0033.3

€ 21,99 / stuk

Andere formaten op aanvraag
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Transparante bakken, herbruikbaar
materiaal: polypropyleen; kleur: transparant
breedte (buitenmaat): 400 mm; hoogte (buitenmaat): 223 mm;
diepte (buitenmaat): 300 mm; inhoudsmaat: 18 l; versie: basismodel

breedte (buitenmaat): 600 mm; hoogte (buitenmaat): 323 mm;
diepte (buitenmaat): 400 mm; inhoudsmaat: 58 l;
versie: met rode stapelbeugel

97.0034.1

97.0034.4

€ 10,30 / stuk

breedte (buitenmaat): 600 mm; hoogte (buitenmaat): 323 mm;
diepte (buitenmaat): 400 mm; inhoudsmaat: 58 l;
versie: basismodel
97.0034.2

€ 19,85 / stuk

€ 24,05 / stuk

breedte (buitenmaat): 410 mm; hoogte (buitenmaat): 240 mm;
diepte (buitenmaat): 300 mm; inhoudsmaat: 18 l;
versie: met scharnierende klapdeksel
97.0034.5

€ 20,50 / stuk

breedte (buitenmaat): 400 mm; hoogte (buitenmaat): 223 mm;
diepte (buitenmaat): 300 mm; inhoudsmaat: 18 l;
versie: met rode stapelbeugel

breedte (buitenmaat): 610 mm; hoogte (buitenmaat): 340 mm;
diepte (buitenmaat): 400 mm; inhoudsmaat: 58 l;
versie: met scharnierende klapdeksel

97.0034.3

97.0034.6

€ 13,55 / stuk

Andere formaten op aanvraag
Accessoires voor herbruikbare bakken: sluiting
materiaal: polypropyleen; kleur: rood
versie: sluiting zonder nummering
97.0035.1

€ 25,15 / stuk

versie: sluiting met opeenvolgende nummering
97.0035.2

€ 67,15 / stuk

versie: herbruikbare sluitclips
97.0035.3

€ 8,95 / stuk

1. Sluiting.
2. Sluiting met nummering.
3. Herbruikbare sluitclips.

Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90 • www.vkf-renzel.nl • verkoop@vkf-renzel.nl

€ 31,45 / stuk

40 Transport- en opslagkratten
Kratten, dicht
materiaal: polypropyleen
(levensmiddelen geschikt);
kleur: zilvergrijs;
uitvoering: open handgreep
breedte (buitenmaat): 400 mm;
hoogte (buitenmaat): 170 mm;
diepte (buitenmaat): 300 mm
97.0037.1

€ 8,10 / stuk

breedte (buitenmaat): 400 mm;
hoogte (buitenmaat): 270 mm;
diepte (buitenmaat): 300 mm
97.0037.2

€ 10,10 / stuk

breedte (buitenmaat): 600 mm;
hoogte (buitenmaat): 220 mm;
diepte (buitenmaat): 400 mm
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97.0037.3

€ 13,45 / stuk

breedte (buitenmaat): 600 mm;
hoogte (buitenmaat): 320 mm;
diepte (buitenmaat): 400 mm
97.0037.4

€ 15,50 / stuk

breedte (buitenmaat): 600 mm;
hoogte (buitenmaat): 420 mm;
diepte (buitenmaat): 400 mm
97.0037.5

€ 19,45 / stuk

Speciale prijzen bij palletafname!

Andere afmetingen
op aanvraag leverbaar!

Eurokratten accessoire: deksel
materiaal: polypropyleen (levensmiddelen
geschikt); kleur: zilvergrijs
breedte: 400 mm; lengte: 300 m
97.0038.1

€ 4,75 / stuk

breedte: 600 mm; lengte: 400 mm
97.0038.2

€ 5,80 / stuk
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Kratten, geperforeerd
materiaal: polypropyleen (geschikt voor levensmiddelen),
kleur: zilvergrijs

hoogte (buitenmaat): 220 mm

breedte (buitenmaat): 600 mm; diepte (buitenmaat): 400 mm

hoogte (buitenmaat): 320 mm

65.0141.5
65.0141.6

€ 15,75 / stuk

hoogte (buitenmaat): 420 mm

hoogte (buitenmaat): 120 mm
65.0141.1

€ 11,30 / stuk

65.0141.7

€ 12,40 / stuk

Speciale prijzen bij palletafname!

hoogte (buitenmaat): 170 mm
65.0141.4

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar!

Onderverdeling voor in kratten
onderverdeling voor kratten, ideaal voor het wassen, opbergen
of transporteren van glazen etc., verschillende afmetingen
en vakverdelingen verkrijgbaar, materiaal: polypropyleen
(geschikt voor levensmiddelen), kleur: zilvergrijs
97.0039.

€ 13,60 / stuk

op aanvraag

Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90 • www.vkf-renzel.nl • verkoop@vkf-renzel.nl

€ 19,55 / stuk

42 Transport- en opslagkratten
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Kratten incl. scharnierdeksel
materiaal: polypropyleen
(levensmiddelen geschikt);
kleur: zilvergrijs
breedte (buitenmaat): 400 mm;
hoogte (buitenmaat): 185 mm;
diepte (buitenmaat): 300 mm
97.0040.1

€ 15,95 / stuk

breedte (buitenmaat): 400 mm;
hoogte (buitenmaat): 285 mm;
diepte (buitenmaat): 300 mm
97.0040.2

€ 18,20 / stuk

breedte (buitenmaat): 600 mm;
hoogte (buitenmaat): 235 mm;
diepte (buitenmaat): 400 mm
97.0040.3

€ 22,40 / stuk

breedte (buitenmaat): 600 mm;
hoogte (buitenmaat): 335 mm;
diepte (buitenmaat): 400 mm
97.0040.4

€ 23,75 / stuk

breedte (buitenmaat): 600 mm;
hoogte (buitenmaat): 435 mm;
diepte (buitenmaat): 400 mm
97.0040.5

€ 27,85 / stuk

Speciale prijzen bij palletafname!

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar!

VKF Renzel B.V. • Helmkamp 58 • NL-7091 HR Dinxperlo

Gereedschapskoffers

5

44 Gereedschapskoffers

Gereedschapskoffer „14-12“

Gereedschapskoffer „16-18“

materiaal: polypropyleen; kleur: antraciet;
hoogte: 170 mm; breedte: 360 mm; diepte: 200 mm

materiaal: polypropyleen; kleur: antraciet;
hoogte: 200 mm; breedte: 400 mm; diepte: 230 mm

65.0116.4

€ 6,85 / stuk

65.0116.1

€ 11,10 / stuk

5

Gereedschapskoffer „19-30“

Gereedschapskoffer „19-36“

materiaal: polypropyleen; kleur: antraciet;
hoogte: 250 mm; breedte: 470 mm; diepte: 250 mm

materiaal: polypropyleen; kleur: antraciet;
hoogte: 360 mm; breedte: 470 mm; diepte: 260 mm

65.0116.3

€ 14,50 / stuk

65.0116.5

€ 16,75 / stuk

Gereedschapskoffer „18-43“
materiaal: polypropyleen; kleur: antraciet;
hoogte: 290 mm; breedte: 460 mm; diepte: 325 mm
65.0116.2

€ 20,90 / stuk

1. Onze gereedschapskoffer is voorzien van een uitneembare bak.
2. Bij onze gereedschapskoffers „19-30“ en „19-36“
kan de organizer-box in de deksel d.m.v. variabele
scheidingswandjes individueel ingericht worden.
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46 Multifunctionele boxen en potjes

Pot met schroefdeksel

Ronddoos „Coria“

materiaal: polystyreen; binnendoorsnede: 44 mm;
buitendoorsnede: 48 mm; kleur: glashelder

met deksel;

hoogte (binnenmaat): 44 mm; hoogte (buitenmaat): 52 mm

binnendoorsnede: 60 mm; buitendoorsnede: 63 mm;
hoogte (binnenmaat): 60 mm; hoogte (buitenmaat): 64 mm

materiaal: polystyreen; kleur: glashelder

stuksprijs
97.0051.1

€ 0,79 / stuk

97.0051.1

stuksprijs
65.0047.1

VE: 500 stuks
€ 0,69 / stuk

€ 0,89 / stuk

VE: 448 stuks
65.0047.1

€ 0,79 / stuk

hoogte (binnenmaat): 68 mm; hoogte (buitenmaat): 72 mm
stuksprijs
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97.0051.2

€ 0,85 / stuk

stuksprijs

VE: 350 stuks
97.0051.2

binnendoorsnede: 73 mm; buitendoorsnede: 77 mm;
hoogte (binnenmaat): 43 mm; hoogte (buitenmaat): 47 mm

€ 0,74 / stuk

65.0047.6

€ 0,95 / stuk

VE: 280 stuks
hoogte (binnenmaat): 85 mm; hoogte (buitenmaat): 88 mm
stuksprijs
97.0051.3

€ 0,84 / stuk

€ 0,90 / stuk

binnendoorsnede: 73 mm; buitendoorsnede: 77 mm;
hoogte (binnenmaat): 71 mm; hoogte (buitenmaat): 72 mm

€ 0,79 / stuk

stuksprijs

VE: 416 stuks
97.0051.3

65.0047.6

65.0047.2

hoogte (binnenmaat): 102 mm; hoogte (buitenmaat): 104 mm

€ 1,21 / stuk

VE: 195 stuks
65.0047.2

€ 1,10 / stuk

stuksprijs
97.0051.4

€ 0,95 / stuk

VE: 312 stuks
97.0051.4

€ 0,84 / stuk

binnendoorsnede: 98 mm; buitendoorsnede: 101 mm;
hoogte (binnenmaat): 49 mm; hoogte (buitenmaat): 54 mm
stuksprijs
65.0047.3

€ 1,31 / stuk

VE: 225 stuks
65.0047.3

€ 1,16 / stuk

binnendoorsnede: 116 mm; buitendoorsnede: 120 mm;
hoogte (binnenmaat): 99 mm; hoogte (buitenmaat): 106 mm
stuksprijs
65.0047.4

€ 2,05 / stuk

VE: 64 stuks
65.0047.4

€ 1,94 / stuk
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Bakje, klein

Scharnierbox

materiaal: polystyreen; kleur: glashelder

materiaal: polystyreen; kleur: glashelder

binnendoorsnede: 35 mm; buitendoorsnede: 39 mm;
hoogte (binnenmaat): 12 mm; hoogte (buitenmaat): 15 mm

breedte (binnenmaat): 90 mm; hoogte (binnenmaat): 12 mm;
diepte (binnenmaat): 51 mm

stuksprijs

stuksprijs

65.0047.12

€ 0,26 / stuk

€ 0,74 / stuk

VE: 390 stuks

VE: 1.500 stuks
65.0047.12

65.0088.1

€ 0,21 / stuk

65.0088.1

€ 0,68 / stuk

binnendoorsnede: 42 mm; buitendoorsnede: 45 mm;
hoogte (binnenmaat): 17 mm; hoogte (buitenmaat): 20 mm

breedte (binnenmaat): 80 mm; hoogte (binnenmaat): 17 mm;
diepte (binnenmaat): 54 mm

stuksprijs

stuksprijs

65.0047.11

€ 0,32 / stuk

€ 0,84 / stuk

VE: 300 stuks

VE: 1.500 stuks
65.0047.11

97.0052.4

€ 0,26 / stuk

97.0052.4

€ 0,85 / stuk

binnendoorsnede: 55 mm; buitendoorsnede: 58 mm;
hoogte (binnenmaat): 21 mm; hoogte (buitenmaat): 25 mm

breedte (binnenmaat): 86 mm; hoogte (binnenmaat): 22 mm;
diepte (binnenmaat): 76 mm

stuksprijs

stuksprijs

65.0047.7

€ 0,42 / stuk

€ 1,05 / stuk

VE: 160 stuks

VE: 1.000 stuks
65.0047.7

65.0088.2

€ 0,37 / stuk

65.0088.2

€ 0,74 / stuk

binnendoorsnede: 58 mm; buitendoorsnede: 61 mm;
hoogte (binnenmaat): 31 mm; hoogte (buitenmaat): 34 mm

breedte (binnenmaat): 90 mm; hoogte (binnenmaat): 51 mm;
diepte (binnenmaat): 51 mm

stuksprijs

stuksprijs

65.0047.13

€ 0,53 / stuk

€ 1,31 / stuk

VE: 294 stuks

VE: 400 stuks
65.0047.13

65.0088.3

€ 0,47 / stuk

65.0088.3

Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90 • www.vkf-renzel.nl • verkoop@vkf-renzel.nl

€ 1,21 / stuk
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Box, rechthoekig met stapeldeksel
materiaal: polystyreen;
kleur: grijs / glashelder;
breedte (binnenmaat): 149 mm;
hoogte (binnenmaat): 65 mm;
diepte (binnenmaat): 129 mm
stuksprijs
65.0088.8

€ 3,52 / stuk

VE: 51 stuks
65.0088.8

€ 3,26 / stuk

Box, rechthoekig met stapeldeksel
materiaal: polystyreen; kleur: glashelder;
breedte (binnenmaat): 70 mm;
hoogte (binnenmaat): 30 mm;
diepte (binnenmaat): 60 mm;
breedte (buitenmaat): 73 mm;
hoogte (buitenmaat): 34 mm;
diepte (buitenmaat): 63 mm

6

stuksprijs
97.0115.1

€ 0,79 / stuk

VE: 470 stuks
97.0115.1

€ 0,68 / stuk

Box, rechthoekig met stapeldeksel
materiaal: polystyreen; kleur: glashelder;
breedte (binnenmaat): 93 mm;
hoogte (binnenmaat): 32 mm;
diepte (binnenmaat): 54 mm;
breedte (buitenmaat): 98 mm;
hoogte (buitenmaat): 36 mm;
diepte (buitenmaat): 58 mm
stuksprijs
97.0115.2

€ 0,95 / stuk

VE: 390 stuks
97.0115.2

€ 0,84 / stuk
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Kunststof potje „200“
materiaal: polypropyleen; doorsnede: 90 mm;
hoogte: 35 mm; inhoudsmaat: 200 ml
kleur deksel: rood; kleur bakje: rood

kleur deksel: grijs; kleur bakje: grijs

stuksprijs
65.0100.4

stuksprijs
€ 0,79 / stuk

VE: 100 stuks
65.0100.4

65.0100.12
65.0100.12

€ 0,74 / stuk

stuksprijs
€ 0,79 / stuk

VE: 100 stuks

65.0100.15

€ 0,79 / stuk

VE: 100 stuks
€ 0,74 / stuk

65.0100.15

kleur deksel: blauw; kleur bakje: blauw
stuksprijs
€ 0,79 / stuk

VE: 100 stuks
65.0100.10

€ 0,79 / stuk

kleur deksel: groen; kleur bakje: groen

stuksprijs

65.0100.10
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VE: 100 stuks
€ 0,74 / stuk

kleur deksel: wit; kleur bakje: wit

65.0100.6

€ 0,74 / stuk

stuksprijs
€ 0,79 / stuk

VE: 100 stuks

65.0100.6

65.0100.11

kleur deksel: zwart; kleur bakje: zwart

stuksprijs

65.0100.5

€ 0,79 / stuk

VE: 100 stuks
€ 0,74 / stuk

kleur deksel: geel; kleur bakje: geel

65.0100.5

65.0100.11

€ 0,74 / stuk

• 1-kleurige opdruk op aanvraag.
• Andere kleuren zijn al vanaf 250 stuks mogelijk
• Kleuren zijn te combineren.

Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90 • www.vkf-renzel.nl • verkoop@vkf-renzel.nl

€ 0,74 / stuk

50 Multifunctionele boxen en potjes

Kunststof potje „320“
materiaal: polypropyleen; doorsnede: 100 mm;
hoogte: 45 mm; inhoudsmaat: 320 ml
kleur deksel: geel; kleur bakje: geel
stuksprijs
65.0100.2

€ 0,84 / stuk

VE: 100 stuks

6

65.0100.2

€ 0,79 / stuk

kleur deksel: grijs; kleur bakje: grijs
kleur deksel: rood; kleur bakje: rood
stuksprijs
stuksprijs
65.0100.1

65.0100.8
€ 0,84 / stuk

VE: 100 stuks
65.0100.1

€ 0,84 / stuk

VE: 100 stuks
65.0100.8

€ 0,79 / stuk

€ 0,79 / stuk

kleur deksel: zwart; kleur bakje: zwart
kleur deksel: wit; kleur bakje: wit
stuksprijs
stuksprijs
65.0100.3

65.0100.9
€ 0,84 / stuk

VE: 100 stuks
65.0100.3

€ 0,84 / stuk

VE: 100 stuks
65.0100.9

€ 0,79 / stuk

€ 0,79 / stuk

kleur deksel: groen; kleur bakje: groen
kleur deksel: blauw; kleur bakje: blauw
stuksprijs
stuksprijs
65.0100.7

65.0100.14
€ 0,84 / stuk

VE: 100 stuks
65.0100.7

€ 0,84 / stuk

VE: 100 stuks
65.0100.14

€ 0,79 / stuk

€ 0,79 / stuk

• 1-kleurige opdruk op aanvraag.
• Vanaf 500 stuks ook in andere kleuren leverbaar
• Kleuren zijn te combineren.
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Beker „Teos“ 1.000 ml
incl. deksel, materiaal: polypropyleen,
leverbare kleuren: rood, geel, wit,
blauw, grijs, groen of zwart,
afmeting: 100 x 180 mm (ø x H),
inhoudsmaat: 1.000 ml
stuksprijs
97.0101.

€ 1,42 / stuk

VE: 24 stuks
97.0101.

€ 1,35 / stuk

Beker „Teos“ 500 ml
incl. deksel, materiaal: polypropyleen,
leverbare kleuren: rood, geel, wit,
blauw, grijs, groen of zwart,
afmeting: 100 x 99 mm (ø x H),
inhoudsmaat: 500 ml
stuksprijs
97.0103.

€ 1,21 / stuk

VE: 48 stuks
97.0103.

€ 1,14 / stuk

Beker „Teos“ 250 ml
incl. deksel, materiaal: polypropyleen,
leverbare kleuren: rood, geel, wit,
blauw, grijs, groen of zwart,
afmeting: 100 x 58 mm (ø x H),
inhoudsmaat: 250 ml
stuksprijs
97.0104.

€ 1,10 / stuk

VE: 96 stuks
97.0104.

€ 1,04 / stuk

Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90 • www.vkf-renzel.nl • verkoop@vkf-renzel.nl
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52 Multifunctionele boxen en potjes
Potje „UN"
incl. schroefdeksel met eerstegebruiks
sluiting, materiaal: polypropyleen, kleur
ton: wit, kleur deksel: blauw, wit, groen,
geel, rood of zwart
afmeting: 98 x 72 mm (ø x H),
inhoudsmaat: 250 ml
stuksprijs
97.0053.

€ 1,32 / stuk

VE: 140 stuks
97.0053.

€ 1,15 / stuk

afmeting: 98 x 105 mm (ø x H),
inhoudsmaat: 500 ml
stuksprijs
97.0054.

€ 1,42 / stuk

VE: 120 stuks
97.0054.

€ 1,25 / stuk

afmeting: 98 x 170 mm (ø x H),
inhoudsmaat: 1.000 ml
stuksprijs
97.0055.

€ 1,69 / stuk

VE: 80 stuks
97.0055.
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€ 1,47 / stuk

afmeting: 116 x 230 mm (ø x H),
inhoudsmaat: 2.000 ml
stuksprijs
97.0056.

• UN-toelating.

€ 2,89 / stuk

VE: 45 stuks
97.0056.

€ 2,57 / stuk

• Andere afmetingen op aanvraag leverbaar!
Deksel ook met Alveolit-afdichting leverbaar.

Afdichting geschikt voor potje „UN“
materiaal: polyethyleen; kleur: transparant
97.0057.1

€ 0,20 / stuk
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Potje met zwarte schroefdeksel
materiaal: HDPE; kleur: naturel;
uitvoering: lekvrije schroefdop met PE-schuiminlegger

6

inhoudsmaat: 100 ml

inhoudsmaat: 750 ml

stuksprijs
97.0079.1

stuksprijs
€ 1,20 / stuk

VE: 700 stuks
97.0079.1

€ 1,05 / stuk

inhoudsmaat: 250 ml

97.0079.4

97.0079.5
97.0079.5

stuksprijs
€ 2,20 / stuk

VE: 162 stuks
97.0079.3

€ 3,05 / stuk

VE: 75 stuks
€ 1,52 / stuk

inhoudsmaat: 500 ml

97.0079.3

€ 2,42 / stuk

stuksprijs
€ 1,74 / stuk

VE: 298 stuks
97.0079.2

€ 2,74 / stuk

inhoudsmaat: 1.000 ml

stuksprijs
97.0079.2

97.0079.4

VE: 108 stuks

€ 1,95 / stuk

Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90 • www.vkf-renzel.nl • verkoop@vkf-renzel.nl

€ 2,68 / stuk

54 Multifunctionele boxen en potjes

Verzendkoker

doorsnede: 65 mm; lengte: 440 mm; formaat: DIN A2, dwarsformaat

materiaal: polypropyleen; kleur: transparant

stuksprijs
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doorsnede: 45 mm; lengte: 220 mm; formaat: DIN A4 dwars

65.0148.6

stuksprijs

VE: 40 stuks

65.0148.1

€ 1,90 / stuk

VE: 170 stuks
65.0148.1

€ 1,69 / stuk

65.0148.6

€ 4,15 / stuk
€ 3,62 / stuk

doorsnede: 65 mm; lengte: 620 mm; formaat: DIN A1, dwarsformaat
stuksprijs

doorsnede: 65 mm; lengte: 220 mm; formaat: DIN A4 dwars

65.0148.7

stuksprijs

VE: 28 stuks

65.0148.2

€ 2,75 / stuk

VE: 82 stuks
65.0148.2

€ 2,40 / stuk

65.0148.7

€ 5,20 / stuk
€ 4,60 / stuk

doorsnede: 65 mm; lengte: 800 mm; formaat: speciaal formaat
stuksprijs

doorsnede: 45 mm; lengte: 320 mm; formaat: DIN A3 dwars

65.0148.8

stuksprijs

VE: 20 stuks

65.0148.3

€ 2,30 / stuk

VE: 121 stuks
65.0148.3

€ 2,05 / stuk

65.0148.8

€ 6,95 / stuk
€ 6,20 / stuk

doorsnede: 65 mm; lengte: 880 mm; formaat: DIN A0 dwars
stuksprijs

doorsnede: 65 mm; lengte: 320 mm; formaat: DIN A3 dwars

65.0148.9

stuksprijs

VE: 20 stuks

65.0148.4

€ 3,30 / stuk

65.0148.9

€ 7,30 / stuk
€ 6,45 / stuk

VE: 56 stuks
65.0148.4

€ 2,99 / stuk

doorsnede: 45 mm; lengte: 440 mm; formaat: DIN A2, dwarsformaat
stuksprijs
65.0148.5

€ 2,90 / stuk

VE: 85 stuks
65.0148.5

€ 2,52 / stuk

VKF Renzel B.V. • Helmkamp 58 • NL-7091 HR Dinxperlo

Multifunctionele boxen en potjes 55

Koker vierkant

lengte zijkant: 45 mm; lengte (verstelbaar): 120 - 200 mm

materiaal: polypropyleen; kleur: transparant

stuksprijs
lengte zijkant: 14 mm; lengte (verstelbaar): 120 - 200 mm

65.0096.5

stuksprijs

VE: 335 stuks

65.0096.1

€ 0,47 / stuk

VE: 800 stuks
65.0096.1

€ 0,42 / stuk

65.0096.5

€ 1,21 / stuk
€ 1,10 / stuk

lengte zijkant: 45 mm; lengte (verstelbaar): 200 - 350 mm
stuksprijs

lengte zijkant: 24 mm; lengte (verstelbaar): 120 - 200 mm

65.0096.6

stuksprijs

VE: 180 stuks

65.0096.2

€ 0,58 / stuk

VE: 650 stuks
65.0096.2

€ 0,53 / stuk

65.0096.6

€ 1,63 / stuk
€ 1,42 / stuk

lengte zijkant: 65 mm; lengte (verstelbaar): 120 - 200 mm
stuksprijs

lengte zijkant: 24 mm; lengte (verstelbaar): 200 - 350 mm

65.0096.7

stuksprijs

VE: 155 stuks

65.0096.3

€ 0,79 / stuk

VE: 600 stuks
65.0096.3

€ 0,68 / stuk

65.0096.7

€ 1,68 / stuk
€ 1,52 / stuk

lengte zijkant: 65 mm; lengte (verstelbaar): 200 - 350 mm
stuksprijs

lengte zijkant: 34 mm; lengte (verstelbaar): 100 - 160 mm

65.0096.8

stuksprijs

VE: 92 stuks

65.0096.4

€ 1,00 / stuk

VE: 450 stuks
65.0096.4

€ 0,89 / stuk

65.0096.8

€ 2,26 / stuk
€ 2,00 / stuk

lengte zijkant: 78 mm; lengte (verstelbaar): 220 - 350 mm
stuksprijs
65.0096.9

€ 4,62 / stuk

VE: 56 stuks
65.0096.9

€ 4,10 / stuk

Andere kleuren en afmetingen vanaf een bepaalde afname, prijs op aanvraag!
Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90 • www.vkf-renzel.nl • verkoop@vkf-renzel.nl
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Draai-koker
materiaal: polypropyleen; kleur: transparant
doorsnede: 20 mm; lengte (verstelbaar): 80 - 120 mm

6

doorsnede: 45 mm; lengte (verstelbaar): 120 - 200 mm

stuksprijs
65.0076.1

stuksprijs
€ 0,42 / stuk

VE: 1.700 stuks
65.0076.1

€ 0,37 / stuk

doorsnede: 28 mm; lengte (verstelbaar): 120 - 200 mm

65.0076.7

€ 1,21 / stuk

65.0076.8

€ 1,26 / stuk

VE: 220 stuks
€ 0,84 / stuk

doorsnede: 40 mm; lengte (verstelbaar): 120 - 200 mm

65.0076.8

€ 1,10 / stuk

doorsnede: 65 mm; lengte (verstelbaar): 200 - 350 mm

stuksprijs

stuksprijs
€ 1,05 / stuk

VE: 300 stuks
65.0076.5

€ 1,42 / stuk

stuksprijs
€ 1,00 / stuk

VE: 400 stuks

65.0076.5

65.0076.7

doorsnede: 50 mm; lengte (verstelbaar): 120 - 200 mm

stuksprijs

65.0076.4

€ 0,95 / stuk

VE: 200 stuks
€ 0,74 / stuk

doorsnede: 35 mm; lengte (verstelbaar): 120 - 200 mm

65.0076.4

65.0076.6

stuksprijs
€ 0,84 / stuk

VE: 600 stuks
65.0076.3

€ 1,10 / stuk

doorsnede: 45 mm; lengte (verstelbaar): 200 - 350 mm

stuksprijs
65.0076.3

65.0076.6

VE: 250 stuks

65.0076.2

€ 2,31 / stuk

VE: 96 stuks
€ 0,89 / stuk

65.0076.2

€ 2,05 / stuk

Andere kleuren en afmetingen vanaf een bepaalde afname, prijs op aanvraag!
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Boxen rechthoekig
materiaal: polypropyleen; kleur: transparant
breedte (binnenmaat): 107 mm; hoogte (binnenmaat): 18 mm;
diepte (binnenmaat): 53 mm

breedte (binnenmaat): 138 mm; hoogte (binnenmaat): 27 mm;
diepte (binnenmaat): 82 mm

stuksprijs

stuksprijs

97.0059.1

€ 1,00 / stuk

VE: 250 stuks
97.0059.1

97.0059.2

€ 2,15 / stuk

VE: 90 stuks
€ 0,90 / stuk

97.0059.2

€ 1,95 / stuk

6

Promotie boxen
mooie box met geïntegreerde kliksluiting, gepolijste deksel met
een goede transparantie voor een optimale productpresentatie.
materiaal: polypropyleen; kleur: transparant
breedte: 68 mm; hoogte: 13 mm; diepte: 50 mm
stuksprijs
65.0102.1

€ 0,68 / stuk

VE: 470 stuks
65.0102.1

€ 0,62 / stuk

breedte: 95 mm; hoogte: 17 mm; diepte: 70 mm
stuksprijs
65.0102.2

€ 0,89 / stuk

VE: 340 stuks
65.0102.2

€ 0,79 / stuk

breedte: 115 mm; hoogte: 26 mm; diepte: 85 mm
stuksprijs
65.0102.3

Andere kleuren en
afmetingen vanaf een bepaalde
afname, prijs op aanvraag!

€ 1,16 / stuk

VE: 172 stuks
65.0102.3

€ 1,04 / stuk

breedte: 138 mm; hoogte: 30 mm; diepte: 102 mm
stuksprijs
65.0102.4

€ 1,79 / stuk

VE: 92 stuks
65.0102.4

€ 1,63 / stuk
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58 Multifunctionele boxen en potjes
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Stapelmand
materiaal: polypropyleen; vulhoogte: 60 mm
kleur: blauw-transparant; formaat: DIN A4

kleur: blauw-transparant; formaat: DIN A6

stuksprijs
68.0006.2

stuksprijs
€ 1,63 / stuk

VE: 20 stuks
68.0006.2

68.0006.12

€ 0,84 / stuk

stuksprijs
€ 1,05 / stuk

VE: 20 stuks

68.0006.13

€ 0,63 / stuk

VE: 20 stuks
€ 0,95 / stuk

kleur: transparant; formaat: DIN A5

68.0006.13

€ 0,58 / stuk

kleur: transparant; formaat: DIN A7

stuksprijs

stuksprijs
€ 1,05 / stuk

VE: 20 stuks
68.0006.8

€ 0,84 / stuk

kleur: blauw-transparant; formaat: DIN A7

stuksprijs

68.0006.8

68.0006.12

VE: 20 stuks
€ 1,47 / stuk

kleur: blauw-transparant; formaat: DIN A5

68.0006.6

€ 0,74 / stuk

stuksprijs
€ 1,63 / stuk

VE: 20 stuks

68.0006.6

68.0006.10

kleur: transparant; formaat: DIN A6

stuksprijs

68.0006.4

€ 0,84 / stuk

VE: 20 stuks
€ 1,47 / stuk

kleur: transparant; formaat: DIN A4

68.0006.4

68.0006.10

68.0006.14

€ 0,63 / stuk

VE: 20 stuks
€ 0,95 / stuk

68.0006.14

€ 0,58 / stuk
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Stapelkrat
materiaal: polypropyleen; kleur: blauw;
breedte: 430 mm; hoogte: 225 mm;
diepte: 320 mm; inhoudsmaat: 22 l
stuksprijs
68.0004.1

€ 8,25 / stuk

VE: 6 stuks
68.0004.1

€ 7,25 / stuk

Box „Flip-Top I“
materiaal: polypropyleen; breedte: 595 mm;
hoogte: 250 mm; diepte: 390 mm; kleur
onderdeel: transparant; kleur deksel: blauw;
inhoudsmaat: 40 l
stuksprijs
97.0060.1

€ 11,50 / stuk

VE: 5 stuks
97.0060.1

€ 10,40 / stuk

Box „Flip-Top II“
materiaal: polypropyleen; breedte: 595 mm;
hoogte: 355 mm; diepte: 390 mm; kleur
onderdeel: transparant; kleur deksel: blauw;
inhoudsmaat: 60 l
stuksprijs
97.0060.2

€ 14,60 / stuk

VE: 5 stuks
97.0060.2

€ 13,35 / stuk

Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90 • www.vkf-renzel.nl • verkoop@vkf-renzel.nl
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Kunststof box „Sierra“
materiaal: polypropyleen (levensmiddelen geschikt);
kleur: transparant; breedte (binnenmaat): 150 mm;
hoogte (binnenmaat): 95 mm; diepte (binnenmaat): 110 mm;
inhoudsmaat: 1,6 l;
eigenschap: temperatuurbestendigheid van -15 °C tot +80 °C
stuksprijs
97.0061.1

€ 4,80 / stuk

VE: 15 stuks
97.0061.1

€ 4,30 / stuk

Kunststof box „Sierra“
materiaal: polypropyleen (levensmiddelen geschikt);
kleur: transparant; breedte (binnenmaat): 190 mm;
hoogte (binnenmaat): 120 mm; diepte (binnenmaat): 143 mm;
inhoudsmaat: 3,0 l;
eigenschap: temperatuurbestendigheid van -15 °C tot +80 °C
stuksprijs
97.0061.2

6

€ 6,85 / stuk

VE: 10 stuks
97.0061.2

€ 6,15 / stuk

Kunststof box „Sierra“
materiaal: polypropyleen (levensmiddelen geschikt);
kleur: transparant; breedte (binnenmaat): 285 mm;
hoogte (binnenmaat): 105 mm; diepte (binnenmaat): 160 mm;
inhoudsmaat: 5 l;
eigenschap: temperatuurbestendigheid van -15 °C tot +80 °C
stuksprijs
97.0061.3

€ 10,25 / stuk

VE: 8 stuks
97.0061.3

€ 9,25 / stuk
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Kunststof box „Sierra“
materiaal: polypropyleen (levensmiddelen geschikt);
kleur: transparant; breedte (binnenmaat): 348 mm;
hoogte (binnenmaat): 140 mm; diepte (binnenmaat): 210 mm;
inhoudsmaat: 9,0 l;
eigenschap: temperatuurbestendigheid van -15 °C tot +80 °C
stuksprijs
97.0061.4

€ 11,15 / stuk

VE: 5 stuks
97.0061.4

€ 10,00 / stuk

Kunststof box „Sierra“
materiaal: polypropyleen (levensmiddelen geschikt);
kleur: transparant; breedte (binnenmaat): 380 mm;
hoogte (binnenmaat): 170 mm; diepte (binnenmaat): 310 mm;
inhoudsmaat: 18,0 l;
eigenschap: temperatuurbestendigheid van -15 °C tot +80 °C
stuksprijs
97.0061.5

€ 17,80 / stuk

VE: 4 stuks
97.0061.5

€ 16,50 / stuk

Kunststof box „Sierra“
materiaal: polypropyleen (levensmiddelen geschikt);
kleur: transparant; breedte (binnenmaat): 370 mm;
hoogte (binnenmaat): 280 mm; diepte (binnenmaat): 310 mm;
inhoudsmaat: 35 l;
eigenschap: temperatuurbestendigheid van -15 °C tot +80 °C
stuksprijs
97.0061.6

€ 24,05 / stuk

VE: 2 stuks
97.0061.6

€ 22,50 / stuk

Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90 • www.vkf-renzel.nl • verkoop@vkf-renzel.nl
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Kunststof box „Black“

Euro-krat „43/22“

materiaal: polypropyleen; kleur: zwart; breedte: 595 mm;
hoogte: 340 mm; diepte: 395 mm; inhoudsmaat: 52 l

materiaal: polypropyleen; kleur: lichtgrijs; breedte: 400 mm;
hoogte: 220 mm; diepte: 300 mm; inhoudsmaat: 20 l;
versie: gesloten

stuksprijs

97.0106.1

97.0105.1

€ 6,30 / stuk

€ 13,40 / stuk

VE: 5 stuks
97.0105.1

€ 12,00 / stuk

6

Euro-krat „64/22“

Euro-krat „64/32“

materiaal: polypropyleen; kleur: lichtgrijs; breedte: 600 mm;
hoogte: 220 mm; diepte: 400 mm; inhoudsmaat: 45 l;
versie: gesloten

materiaal: polypropyleen; kleur: lichtgrijs; breedte: 600 mm;
hoogte: 320 mm; diepte: 400 mm; inhoudsmaat: 64 l;
versie: gesloten

97.0106.2

97.0106.3

€ 11,90 / stuk

€ 13,85 / stuk
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Euro-krat „64/12“

Euro-krat „64/32“

materiaal: polypropyleen; kleur: lichtgrijs; breedte: 600 mm;
hoogte: 120 mm; diepte: 400 mm; inhoudsmaat: 22 l;
versie: geperforeerd

materiaal: polypropyleen; kleur: lichtgrijs; breedte: 600 mm;
hoogte: 320 mm; diepte: 400 mm; inhoudsmaat: 64 l;
versie: geperforeerd

97.0106.4

97.0106.5

€ 8,10 / stuk

€ 13,15 / stuk

6
Deksel
materiaal: polypropyleen; kleur: lichtgrijs;
versie: geschikt voor euro-kratten
breedte: 400 mm; lengte: 300 mm
97.0107.1

€ 2,85 / stuk

breedte: 600 mm; lengte: 400 mm
97.0107.2

€ 4,99 / stuk
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Multi-boxen met 2 kliksluitingen
materiaal: polypropyleen; afmeting: 185 x 18 x 128 mm (B x H x D)
kleur: blauw

kleur: rood

stuksprijs
97.0067.1

stuksprijs
€ 1,95 / stuk

VE: 100 stuks
97.0067.1

97.0067.3

€ 1,95 / stuk

VE: 100 stuks
€ 1,78 / stuk

97.0067.3

€ 1,78 / stuk

6

Box „Techno“
materiaal: polypropyleen, leverbare kleuren: transparant, limoen,
blauw, geel en rood, afmeting: 190 x 60 x 135 mm (B x H x D)

stuksprijs
68.0028.

€ 1,45 / stuk

VE: 112 stuks
68.0028.

€ 1,26 / stuk
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Box „XL“
materiaal: polypropyleen, leverbare kleuren: transparant en blauw,
afmeting: 240 x 80 x 200 mm (B x H x D)

stuksprijs
68.0020.

€ 2,65 / stuk

VE: 45 stuks
68.0020.

€ 2,35 / stuk

6

Pocket-box „Classic“
materiaal: polypropyleen, leverbare kleuren: transparant, limoen,
blauw, geel en rood, afmeting: 110 x 35 x 90 mm (B x H x D)

stuksprijs
97.0070.

€ 0,75 / stuk

VE: 169 stuks
97.0070.

Opdruk op aanvraag
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€ 0,64 / stuk

66 Multifunctionele boxen en potjes
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1. Bovenste rij, van links naar rechts:
afmeting: 180 x 65 x 130 mm (B x H x D),
afmeting: 300 x 70 x 200 mm (B x H x D),
afmeting: 100 x 120 x 100 mm (B x H x D).
Onderste rij, van links naar rechts:
afmeting: 200 x 40 x 130 mm (B x H x D),
afmeting: 160 x 35 x 110 mm (B x H x D),
afmeting: 100 x 55 x 75 mm (B x H x D),
afmeting: 160 x 60 x 160 mm (B x H x D).

Box „Avantgarde“
materiaal: polypropyleen
breedte: 180 mm; hoogte: 65 mm; diepte: 130 mm
kleur: rood

kleur: geel

stuksprijs

stuksprijs

65.0098.8

€ 1,25 / stuk
€ 1,10 / stuk

€ 1,10 / stuk

stuksprijs

stuksprijs
€ 1,25 / stuk

65.0098.23

€ 1,25 / stuk

VE: 108 stuks

VE: 108 stuks
65.0098.21

65.0098.22

kleur: limoen

kleur: blauw

65.0098.21

€ 1,25 / stuk

VE: 108 stuks

VE: 108 stuks
65.0098.8

65.0098.22

€ 1,10 / stuk

65.0098.23

€ 1,10 / stuk
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kleur: transparant

breedte: 200 mm; hoogte: 40 mm; diepte: 130 mm

stuksprijs
65.0098.24

€ 1,25 / stuk

stuksprijs

VE: 108 stuks
65.0098.24

kleur: rood

€ 1,10 / stuk

65.0098.7

€ 1,15 / stuk

VE: 120 stuks
breedte: 300 mm; hoogte: 75 mm; diepte: 200 mm

65.0098.7

kleur: transparant

kleur: blauw

stuksprijs
65.0098.1

stuksprijs
€ 2,64 / stuk

VE: 208 stuks
65.0098.1

65.0098.17

€ 1,00 / stuk

stuksprijs
€ 2,64 / stuk

VE: 208 stuks

65.0098.18

€ 1,15 / stuk

VE: 67 stuks
€ 2,30 / stuk

65.0098.18

breedte: 100 mm; hoogte: 120 mm; diepte: 100 mm

kleur: limoen

kleur: blauw

stuksprijs
65.0098.19

stuksprijs
65.0098.3

€ 1,15 / stuk

kleur: geel

stuksprijs

65.0098.4

65.0098.17

VE: 67 stuks
€ 2,30 / stuk

kleur: blauw

65.0098.4

€ 1,00 / stuk

€ 1,15 / stuk

€ 1,00 / stuk

€ 1,15 / stuk

VE: 67 stuks
65.0098.19

€ 1,00 / stuk

VE: 54 stuks
65.0098.3

€ 1,00 / stuk

stuksprijs

kleur: geel

65.0098.20

stuksprijs
65.0098.25
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kleur: transparant

€ 1,15 / stuk

€ 1,15 / stuk

VE: 67 stuks
65.0098.20

€ 1,00 / stuk

VE: 120 stuks
65.0098.25

€ 1,00 / stuk

kleur: limoen

kleur: rood

stuksprijs
65.0098.26

€ 1,15 / stuk

VE: 120 stuks
65.0098.26

€ 1,00 / stuk

kleur: rood

€ 1,15 / stuk

VE: 120 stuks
65.0098.27

€ 1,00 / stuk

kleur: transparant

€ 1,15 / stuk

VE: 120 stuks
65.0098.28

65.0098.5

€ 0,85 / stuk

VE: 132 stuks
65.0098.5

€ 0,74 / stuk

stuksprijs
65.0098.13

€ 0,85 / stuk

VE: 132 stuks
65.0098.13

€ 0,74 / stuk

kleur: geel

stuksprijs
65.0098.28

stuksprijs

kleur: blauw

stuksprijs
65.0098.27

breedte: 160 mm; hoogte: 35 mm; diepte: 110 mm

€ 1,00 / stuk

stuksprijs
65.0098.14

€ 0,85 / stuk

VE: 132 stuks
65.0098.14
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kleur: limoen

breedte: 160 mm; hoogte: 60 mm; diepte: 160 mm

stuksprijs
65.0098.15

€ 0,85 / stuk

stuksprijs

VE: 132 stuks
65.0098.15

kleur: blauw

€ 0,74 / stuk

65.0098.29

€ 1,25 / stuk

VE: 46 stuks
kleur: transparant

65.0098.29

stuksprijs
65.0098.16

€ 0,85 / stuk

kleur: geel
stuksprijs

VE: 132 stuks
65.0098.16

€ 1,10 / stuk

€ 0,74 / stuk

65.0098.30

€ 1,25 / stuk

VE: 46 stuks
breedte: 100 mm; hoogte: 55 mm; diepte: 75 mm

65.0098.30

kleur: limoen

kleur: limoen
stuksprijs

stuksprijs
65.0098.6

€ 0,64 / stuk
€ 0,58 / stuk

€ 0,64 / stuk
€ 0,58 / stuk

€ 1,25 / stuk

65.0098.32

€ 1,10 / stuk

stuksprijs

stuksprijs
€ 0,64 / stuk

65.0098.33

€ 1,25 / stuk

VE: 46 stuks

VE: 177 stuks
65.0098.10

65.0098.32

kleur: transparant

kleur: geel

65.0098.10

€ 1,10 / stuk

VE: 46 stuks

VE: 177 stuks

6

65.0098.31

stuksprijs

stuksprijs

65.0098.9

€ 1,25 / stuk

kleur: rood

kleur: blauw

65.0098.9

65.0098.31

VE: 46 stuks

VE: 177 stuks
65.0098.6

€ 1,10 / stuk

€ 0,58 / stuk

65.0098.33

€ 1,10 / stuk

kleur: rood
stuksprijs
65.0098.11

€ 0,64 / stuk

VE: 177 stuks
65.0098.11

€ 0,58 / stuk

kleur: transparant
stuksprijs
65.0098.12

€ 0,64 / stuk

VE: 177 stuks
65.0098.12

€ 0,58 / stuk

Opdruk op aanvraag
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70 Flessen en bekers

Fles met brede hals en sluiting

Fles met graduatie en sluiting

materiaal: LDPE; kleur: naturel

materiaal: HDPE; kleur: naturel

inhoudsmaat: 50 ml

inhoudsmaat: 100 ml

stuksprijs
97.0077.1

stuksprijs
€ 1,10 / stuk

VE: 650 stuks
97.0077.1

€ 0,95 / stuk

inhoudsmaat: 100 ml
€ 1,37 / stuk

VE: 400 stuks
97.0077.2

7

€ 0,84 / stuk

VE: 480 stuks
65.0090.4

€ 0,74 / stuk

inhoudsmaat: 250 ml

stuksprijs
97.0077.2

65.0090.4

€ 1,15 / stuk

inhoudsmaat: 250 ml

stuksprijs
65.0090.3

€ 1,26 / stuk

VE: 250 stuks
65.0090.3

€ 1,10 / stuk

inhoudsmaat: 500 ml

stuksprijs
97.0077.3

€ 1,79 / stuk

65.0090.2

VE: 260 stuks
97.0077.3

stuksprijs

€ 1,58 / stuk

€ 2,05 / stuk

VE: 140 stuks
65.0090.2

€ 1,79 / stuk

inhoudsmaat: 500 ml
inhoudsmaat: 1.000 ml

stuksprijs
97.0077.4

€ 2,89 / stuk

97.0077.4

stuksprijs
65.0090.1

VE: 130 stuks
€ 2,54 / stuk

€ 3,20 / stuk

VE: 64 stuks
65.0090.1

€ 2,84 / stuk

inhoudsmaat: 750 ml
stuksprijs
97.0077.5

€ 3,64 / stuk

VE: 90 stuks
97.0077.5

€ 3,25 / stuk

inhoudsmaat: 1.000 ml
stuksprijs
97.0077.6

€ 4,64 / stuk

VE: 56 stuks
97.0077.6

€ 4,15 / stuk
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Fles met smalle hals en sluiting

inhoudsmaat: 500 ml

materiaal: LDPE; kleur: naturel

stuksprijs
inhoudsmaat: 50 ml

65.0126.4

stuksprijs

VE: 120 stuks

65.0126.2

€ 0,90 / stuk

VE: 850 stuks
65.0126.2

€ 0,79 / stuk

65.0126.4

€ 2,55 / stuk
€ 2,20 / stuk

inhoudsmaat: 1.000 ml
stuksprijs

inhoudsmaat: 100 ml

65.0126.5

VE: 56 stuks

stuksprijs
65.0126.3

€ 4,15 / stuk

€ 0,95 / stuk

65.0126.5

€ 3,70 / stuk

VE: 480 stuks
65.0126.3

€ 0,84 / stuk
1. Flesje met smalle hals, druppelsluiting en rode dop met bandje.

inhoudsmaat: 250 ml
stuksprijs
65.0126.1

€ 1,60 / stuk

VE: 210 stuks
65.0126.1

€ 1,35 / stuk

Sluiting
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Spuitsluiting voor fles met smalle hals
materiaal: LDPE; kleur: naturel; versie: passend voor art.nr.65.0126.3
97.0080.1

€ 0,85 / stuk

materiaal: LDPE; kleur: naturel;
versie: passend voor art.nr.65.0126.1 en art.nr.65.0126.4
97.0080.2

€ 0,95 / stuk

materiaal: LDPE; kleur: naturel; versie: passend voor art.nr.65.0126.5
97.0080.3

€ 1,05 / stuk

Druppelsluiting met spitse punt
materiaal: LDPE; kleur: naturel;
versie: passend voor art.nr.65.0126.2 en art.nr.65.0126.3
97.0081.1

€ 0,27 / stuk

materiaal: LDPE; kleur: naturel;
versie: passend voor art.nr.65.0126.1 en art.nr.65.0126.4
97.0081.2

€ 0,37 / stuk

materiaal: LDPE; kleur: naturel; versie: passend voor art.nr.65.0126.5
97.0081.3

€ 0,42 / stuk

Dopje met band
materiaal: PVC; kleur: rood;
versie: geschikt voor druppelsluiting met spitse punt
97.0081.4

€ 0,16 / stuk

Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90 • www.vkf-renzel.nl • verkoop@vkf-renzel.nl

72 Flessen en bekers
inhoudsmaat: 100 ml
stuksprijs
97.0078.2

€ 0,95 / stuk

VE: 480 stuks
97.0078.2

€ 0,85 / stuk

inhoudsmaat: 200 ml
stuksprijs
97.0078.3

€ 1,30 / stuk

VE: 406 stuks
97.0078.3

€ 1,15 / stuk

inhoudsmaat: 500 ml

Potje met zwarte schroefdeksel

stuksprijs

materiaal: PVC; kleur: transparant;
uitvoering: lekvrije schroefdop met PE-schuiminlegger

97.0078.4

€ 2,00 / stuk

VE: 180 stuks
97.0078.4

inhoudsmaat: 50 ml
stuksprijs
97.0078.1

inhoudsmaat: 1.000 ml
€ 0,85 / stuk

stuksprijs

VE: 900 stuks
97.0078.1

€ 1,75 / stuk

€ 0,75 / stuk

97.0078.5

€ 2,80 / stuk

VE: 96 stuks
97.0078.5

€ 2,45 / stuk

7
Drinkbeker
materiaal: polypropyleen; inhoudsmaat: 200 ml
kleur: blauw

Bekers, herbruikbaar

stuksprijs

materiaal: polypropyleen; kleur: transparant

97.0075.1

€ 0,49 / stuk

VE: stuks

inhoudsmaat: 300 ml

97.0075.1

€ 0,42 / stuk

stuksprijs
97.0074.1

€ 0,95 / stuk

kleur: transparant

€ 0,85 / stuk

stuksprijs

VE: 100 stuks
97.0074.1

97.0075.2

€ 0,49 / stuk

VE: stuks

inhoudsmaat: 500 ml

97.0075.2

€ 0,42 / stuk

stuksprijs
97.0074.2

€ 1,30 / stuk

kleur: wit

€ 1,15 / stuk

stuksprijs

VE: 36 stuks
97.0074.2

97.0075.3

€ 0,49 / stuk

VE: 252 stuks
97.0075.3

€ 0,42 / stuk
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74 Jerrycans en emmers

Jerrycan met graduatie en sluiting
materiaal: HDPE; kleur: naturel;
uitvoering: incl. zwarte schroefdop met sluitring
breedte: 153 mm; hoogte: 208 mm; diepte: 115 mm;
inhoudsmaat: 2,5 l

breedte: 230 mm; hoogte: 310 mm; diepte: 190 mm;
inhoudsmaat: 10 l

stuksprijs

stuksprijs

97.0083.1

€ 2,25 / stuk

VE: 25 stuks
€ 2,05 / stuk

breedte: 190 mm; hoogte: 251 mm; diepte: 145 mm;
inhoudsmaat: 5 l

€ 4,10 / stuk

stuksprijs
€ 2,90 / stuk

VE: 16 stuks
97.0083.2

97.0083.3

breedte: 290 mm; hoogte: 385 mm; diepte: 246 mm;
inhoudsmaat: 20 l

stuksprijs
97.0083.2

€ 4,50 / stuk

VE: 10 stuks

97.0083.1

8

97.0083.3

97.0083.4

€ 9,40 / stuk

VE: 6 stuks
€ 2,65 / stuk

97.0083.4

€ 8,75 / stuk

Andere formaten en sluitingen op aanvraag.
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Kunststof emmer met deksel (rond)
materiaal: polypropyleen; kleur: wit;
uitvoering: deksel met eerstegebruiks sluiting
doorsnede: 131 mm; hoogte: 126 mm; inhoudsmaat: 1,0 l
stuksprijs
65.0128.1

€ 0,65 / stuk

VE: 40 stuks
65.0128.1

€ 0,58 / stuk

doorsnede: 179 mm; hoogte: 159 mm; inhoudsmaat: 2,5 l
stuksprijs
65.0128.5

€ 1,15 / stuk

VE: 30 stuks
65.0128.5

€ 1,05 / stuk

doorsnede: 224 mm; hoogte: 192 mm; inhoudsmaat: 5 l

doorsnede: 266 mm; hoogte: 263 mm; inhoudsmaat: 10 l

stuksprijs

stuksprijs

65.0128.2

€ 1,58 / stuk

65.0128.3

€ 2,30 / stuk

VE: 10 stuks

VE: 20 stuks
65.0128.2

€ 1,42 / stuk

65.0128.3

€ 2,10 / stuk
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Kunststof emmer met deksel (ovaal)
materiaal: polypropyleen; kleur: wit;
uitvoering: deksel + eerstegebruiks
sluiting + metalen beugel
breedte: 241 mm; hoogte: 158 mm;
diepte: 179 mm; inhoudsmaat: 3,2 l

breedte: 291 mm; hoogte: 181 mm;
diepte: 210 mm; inhoudsmaat: 5,5 l

breedte: 352 mm; hoogte: 219 mm;
diepte: 272 mm; inhoudsmaat: 11 l

stuksprijs

stuksprijs

stuksprijs

97.0084.1

€ 1,38 / stuk

VE: 30 stuks
97.0084.1

97.0084.2

€ 1,74 / stuk

VE: 20 stuks
€ 1,25 / stuk

97.0084.2

97.0084.3

€ 3,00 / stuk

VE: 10 stuks
€ 1,58 / stuk

Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90 • www.vkf-renzel.nl • verkoop@vkf-renzel.nl
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€ 2,74 / stuk

76 Jerrycans en emmers
Kunststof emmer
materiaal: polypropyleen; kleur: blauw
inhoudsmaat: 5 l;
doorsnede: 240 mm; hoogte: 200 mm
stuksprijs
97.0085.1

€ 1,20 / stuk

VE: 10 stuks
97.0085.1

€ 1,05 / stuk

inhoudsmaat: 10 l;
doorsnede: 285 mm; hoogte: 260 mm
stuksprijs
97.0086.1

€ 1,65 / stuk

VE: 10 stuks
97.0086.1

€ 1,45 / stuk

Kunststof emmer
accessoire: deksel
materiaal: polypropyleen; kleur: transparant
geschikt voor kunststof emmer 10 l
stuksprijs
97.0087.1

€ 1,15 / stuk

VE: 10 stuks
97.0087.1

€ 1,05 / stuk
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78 Winkelmandjes en klapkratten

Winkelmand 20 l
met 1 of 2 zwarte handgrepen, stapelbaar; materiaal: kunststof;
standaardkleuren op voorraad: blauw, rood, geel, groen, grijs of
zwart; afmeting: 300 x 225 x 430 mm (B x H x L)
68.0010.

€ 4,73 / stuk

1. In-Mold-proces

• Reclameopdruk d.m.v. zeefdruk of
in mold-labeling op beide zijkanten
of op de kopse kanten op aanvraag!
• Speciale kleuren al vanaf
500 stuks in RAL kleur!

Winkelmand 28 l

9

met 1 of 2 zwarte handgrepen, stapelbaar; materiaal: kunststof;
standaardkleuren op voorraad: blauw, rood, geel, groen of grijs;
afmeting: 335 x 260 x 485 mm (B x H x L)
68.0011.

€ 5,15 / stuk

Kleuren van de standaard mandjes:
- blauw (Pantone 286)
- rood (RAL 3020)
- geel (RAL 1018)
- groen (RAL 6029)
- grijs (RAL 7035)
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Draadmand stapelwagen
geschikt voor winkelmandje art.nr. 68.0010
en 68.0011, kogelgelagerde wieltjes (niet
krassend). Versie zonder schuifbeugel ook
voor 28 l mandjes verkrijgbaar.
materiaal: staaldraad; oppervlak: verzinkt
versie: zonder schuifbeugel,
voor 20 l mandjes
68.0008.2

€ 35,20 / stuk

versie: met schuifbeugel
68.0008.1

€ 41,90 / stuk

Winkelmandstandaard „Apilar“
materiaal: draad; oppervlak: verzinkt
Winkelmandstandaard „Apilar I“
breedte: 505 mm; hoogte: 350 mm;
diepte: 300 mm; gebruiksdoeleinde:
voor 1 winkelmand met 20 l inhoud
57.0178.1

€ 20,90 / stuk

Wagen voor „Apilar I“
breedte: 535 mm; hoogte: 100 mm;
diepte: 358 mm; inrichting: op 4 wielen
waarvan 2 stuks vast te zetten
57.0179.1

€ 16,70 / stuk

Winkelmandstandaard „Apilar II“
breedte: 545 mm; hoogte: 380 mm;
diepte: 325 mm; gebruiksdoeleinde:
voor 1 winkelmand met 28 l inhoud
57.0178.2

€ 24,05 / stuk

Wagen voor „Apilar II“
breedte: 585 mm; hoogte: 100 mm;
diepte: 383 mm; inrichting: op 4 wielen
waarvan 2 stuks vast te zetten
57.0179.2

€ 17,75 / stuk

Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90 • www.vkf-renzel.nl • verkoop@vkf-renzel.nl
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Rolling Basket
met een handgreep en een telescopische greep om te dragen of te
rollen, stapelbaar; materiaal: kunststof; leverbare kleuren: blauw,
groen en rood; afmeting: 350 x 405 x 445 mm (B x H x L)
68.0009.

€ 23,65 / stuk

9
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Rolling Basket „Small“

Rolling Basket „Big“

4 wieltjes aan de onderzijde zorgen voor stevige stand,
incl. 2 handgrepen - 1x om te dragen en 1x om te trekken;

4 wieltjes aan de onderzijde zorgen voor stevige stand,
incl. 2 handgrepen - 1x om te dragen en 1x om te trekken;

inhoudsmaat: 33 l; materiaal: polypropyleen;
breedte: 370 mm; hoogte: 370 mm; lengte: 495 mm

inhoudsmaat: 42 l; materiaal: polypropyleen;
breedte: 385 mm; hoogte: 420 mm; lengte: 540 mm

kleur: rood
68.0033.1

kleur: rood
€ 16,60 / stuk

kleur: blauw
68.0033.2

€ 16,60 / stuk

kleur: zwart
68.0033.3

68.0034.1

€ 18,20 / stuk

kleur: blauw
68.0034.2

€ 18,20 / stuk

kleur: zwart
€ 16,60 / stuk

68.0034.3

€ 18,20 / stuk

Andere kleuren al vanaf 500 stuks leverbaar.
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Klapkrat
leverbare kleuren: zwart/blauw, zwart/rood en zwart/grijs;
inhoudsmaat: 32 l; afmeting: 475 x 235 x 345 mm (B x H x D)

stuksprijs
68.0005.

€ 5,09 / stuk

VE: 5 stuks
68.0005.

9

Klapkrat „Big“

€ 4,57 / stuk

kleur: blauw, ca.PMS 286

materiaal: polypropyleen; breedte: 575 mm;
hoogte: 295 mm; diepte: 380 mm; inhoudsmaat: 60 l

68.0031.4

€ 9,40 / stuk

kleur: zwart
68.0031.5

kleur: rood, ca.RAL 3020
68.0031.3

€ 9,40 / stuk

€ 9,40 / stuk
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84 Displays en reclame-artikelen
Folderhouder „Perfekt“
de halfronde vorm voorkomt
het omvallen van de folders.
materiaal: polystyreen;
kleur: glashelder; inrichting: hoogformaat;
versie: staande versie
formaat: DIN A4; vuldiepte: 40 mm
stuksprijs
67.0003.1

€ 3,36 / stuk

VE: 12 stuks
67.0003.1

€ 3,20 / stuk

formaat: DIN A5; vuldiepte: 30 mm
stuksprijs
67.0003.2

€ 2,09 / stuk

VE: 45 stuks
67.0003.2

€ 1,94 / stuk

formaat: Lang DIN; vuldiepte: 30 mm
stuksprijs
67.0003.3

€ 1,47 / stuk

VE: 75 stuks
67.0003.3

€ 1,37 / stuk

1. Van links naar rechts:
67.0003.3, 67.0003.2, 67.0003.1.

Folderhouder „Perfekt“,
wandmodel
de halfronde vorm voorkomt
het omvallen van de folders.
materiaal: polystyreen;
kleur: glashelder; inrichting: hoogformaat;
versie: hangende versie
formaat: DIN A4; vuldiepte: 40 mm
stuksprijs
67.0003.4

€ 3,36 / stuk

VE: 15 stuks
67.0003.4

€ 3,20 / stuk

formaat: DIN A5; vuldiepte: 30 mm
stuksprijs
67.0003.5

€ 2,09 / stuk

VE: 60 stuks
67.0003.5

€ 1,94 / stuk

formaat: Lang DIN; vuldiepte: 30 mm
stuksprijs
67.0003.6

€ 1,47 / stuk

VE: 100 stuks
67.0003.6

10

€ 1,37 / stuk

1. Van links naar rechts:
67.0003.6, 67.0003.5, 67.0003.4.

Ophangmogelijkheden
kunt u vinden op pagina 85.
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Folderhouder „Apollo“
inzetbaar als tafel- en wandversie,
met elkaar combineerbaar.
materiaal: polystyreen; kleur: glashelder;
inrichting: hoogformaat; vuldiepte: 30 mm;
versie: standaard

formaat: DIN A5
stuksprijs
67.0002.4

€ 2,36 / stuk

VE: 60 stuks
67.0002.4

€ 2,21 / stuk

formaat: DIN A4
formaat: Lang DIN
stuksprijs
67.0002.1

€ 3,47 / stuk

stuksprijs

€ 3,26 / stuk

VE: 80 stuks

67.0002.7

VE: 40 stuks
67.0002.1

67.0002.7

€ 1,73 / stuk
€ 1,58 / stuk

1. Van links naar rechts:
67.0002.7, 67.0002.4, 67.0002.1.

Opdruk op aanvraag
Folderhouder „Apollo“ +
„Perfekt“ accessoire
ophanging voor draad;
geschikt voor draaddikte tot 6 mm.
materiaal: polycarbonaat; kleur: glashelder;
opening klemmen: ca. 6 mm
53.0100.1

€ 0,63 / stuk
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Folderhouder „Delta“ DIN A4

Folderhouder „Delta“ DIN A5

Folderhouder „Delta“ Lang DIN

materiaal: polystyreen; kleur: glashelder;
formaat: DIN A4; inrichting: hoogformaat;
breedte (binnenmaat): 225 mm;
vuldiepte: 65 mm

materiaal: polystyreen; kleur: glashelder;
formaat: DIN A5; inrichting: hoogformaat;
breedte (binnenmaat): 156 mm;
vuldiepte: 57 mm

materiaal: polystyreen; kleur: glashelder;
formaat: Lang DIN;
inrichting: hoogformaat; breedte
(binnenmaat): 105 mm; vuldiepte: 57 mm

stuksprijs

stuksprijs

stuksprijs

67.0083.1

€ 6,46 / stuk

€ 4,04 / stuk

VE: 32 stuks

VE: 14 stuks
67.0083.1

67.0083.3

€ 6,20 / stuk

67.0083.3

67.0083.5

€ 3,14 / stuk

VE: 54 stuks
€ 3,78 / stuk

67.0083.5

€ 2,89 / stuk

Folderhouders met grotere vuldieptes
Folderhouder „Vicia“ 6-vaks
zijdelings koppelbaar.
materiaal: polystyreen; kleur: glashelder; formaat: Lang DIN;
aantal vakken: 6; inrichting: hoogformaat; vuldiepte: 23 mm;
versie: standaard
67.0110.1

€ 7,09 / stuk

1. Gebruiksvoorbeeld

10
Speciale kleuren vanaf 500 stuks mogelijk
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Folderhouder „Vicia“ 2-vaks
zijdelings koppelbaar.
materiaal: polystyreen; kleur: glashelder; formaat: DIN A4;
aantal vakken: 2; inrichting: hoogformaat; vuldiepte: 68 mm;
versie: standaard
67.0110.2

€ 9,40 / stuk

1. Gebruiksvoorbeeld

Speciale kleuren vanaf 500 stuks mogelijk

Vakverdeler voor folderhouder „Vicia“ 6-vaks
geschikt voor de verdere onderverdeling.
materiaal: LDPE; kleur: naturel
96.0021.1

€ 0,79 / stuk

10
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Folderhouder „Donau“,
wandmodel
met 2 boorgaten.
materiaal: polystyreen; kleur: glashelder;
inrichting: hoogformaat; vuldiepte: 35 mm;
versie: standaard
formaat: DIN A4
stuksprijs
67.0017.1

€ 5,04 / stuk

VE: 33 stuks
67.0017.1

€ 4,46 / stuk

formaat: DIN A5
stuksprijs
67.0017.2

€ 2,78 / stuk

VE: 64 stuks
67.0017.2

€ 2,36 / stuk

formaat: Lang DIN
stuksprijs
67.0017.3

€ 2,73 / stuk

VE: 94 stuks
67.0017.3

€ 2,21 / stuk

Folderhouder „Elbe“, wandmodel
met 2 boorgaten.
materiaal: polystyreen; kleur: glashelder;
inrichting: hoogformaat; vuldiepte: 64 mm;
versie: standaard
formaat: DIN A4
stuksprijs
67.0017.4

€ 6,72 / stuk

VE: 18 stuks
67.0017.4

€ 6,29 / stuk

formaat: DIN A5
stuksprijs
67.0017.5

€ 3,99 / stuk

VE: 38 stuks
67.0017.5

€ 3,73 / stuk

formaat: Lang DIN
stuksprijs
67.0017.6

€ 3,15 / stuk

VE: 56 stuks
67.0017.6

10

€ 2,94 / stuk

Met grotere vuldiepte

VKF Renzel B.V. • Helmkamp 58 • NL-7091 HR Dinxperlo

Displays en reclame-artikelen 89
Folderhouder „Weser“
voor autoruit, uitvoering: 3-delig, compleet gemonteerd.
materiaal: polycarbonaat; kleur: glashelder; formaat: Lang DIN;
inrichting: hoogformaat; breedte (binnenmaat): 104 mm;
vuldiepte: 15 mm; gebruiksdoeleinde: voor buitengebruik
67.0080.1

€ 10,70 / stuk

Kunststof zuil

Acrylzuil

materiaal: polystyreen; kleur: glashelder;
breedte: 136 mm; hoogte: 180 mm; diepte: 115 mm

materiaal: acrylglas; kleur: glashelder;
doorsnede: 150 mm; hoogte: 216 mm

stuksprijs
65.0044.2

VE: 28 stuks
65.0044.2
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stuksprijs
€ 3,10 / stuk

65.0101.1

€ 6,25 / stuk

VE: 16 stuks
€ 2,99 / stuk

65.0101.1

Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90 • www.vkf-renzel.nl • verkoop@vkf-renzel.nl

€ 5,62 / stuk
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Verkoopkogel „Cornus“
bestaat uit 2 halve kogels met rand rondom (breedte: ca. 15 mm) en
een graaiopening; incl. losse voet (met plakpunt); kleur: glashelder;
materiaal: acrylglas; materiaaldikte: 3 mm; versie: standaard
doorsnede: 300 mm
65.0175.1

€ 44,10 / stuk

doorsnede: 400 mm
65.0175.2

€ 52,00 / stuk

doorsnede: 500 mm
65.0175.3

€ 66,00 / stuk

Verkoopkogels zijn ideaal voor kleine artikelen. Door de graai-opening
kunnen de klanten de artikelen makkelijk pakken.

Kogeldisplay „Samolus“
bestaat uit 2 halve schalen; graaiopening ø 112 mm;
materiaal: polystyreen; kleur: glashelder;
doorsnede: 200 mm; inrichting: met kaarthouder
65.0046.1

€ 10,40 / stuk

10
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Universeelstandaard „Fedia“
voor presentaties van bv. mobiele telefoons, borden, etc.,
verstelbare rug (door het verschuiven van de steun);

lengte steunarm: 48 mm; verpakking: 20 stuks in een doos

materiaal: polystyreen; kleur: glashelder

lengte steunarm: 80 mm; verpakking: 8 stuks in een doos

65.0035.1
65.0035.2

€ 13,95 / VE (20 stuks)
€ 8,72 / VE (8 stuks)

Reclame-opdruk op aanvraag

Swing-display
5-delig, demonteerbaar;
materiaal: acrylglas; kleur: glashelder; formaat: DIN A6;
inrichting: hoogformaat; verpakking: apart verpakt
65.0057.1

€ 4,10 / stuk

1. Lage transportkosten door vlakke verzending

10
DIN A6
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Tabaksdisplay
koppelbaar, stapelbaar,
incl. insteek topkaart
materiaal: polystyreen; kleur: glashelder;
breedte: 102 mm; hoogte: 125 mm;
diepte: 115 mm
65.0073.1

€ 3,94 / stuk

Tegen meerprijs ook
met topcard leverbaar!

Bierviltjeshouder
bestaat uit een sokkel en 2x contour
gesneden plaatjes om in de sokkel te
bevestigen; sokkel met uitsparing voor
bierviltjes; materiaal sokkel: ABS kleur
grijs (RAL 7001); doorsnede: 130 mm;
vuldiepte: 21 mm; materiaal
fles: polycarbonaat, glashelder
versie: glas; hoogte: 210 mm
65.0095.9

€ 4,15 / stuk

versie: fles; hoogte: 265 mm
65.0095.10

€ 4,15 / stuk

10

VKF Renzel B.V. • Helmkamp 58 • NL-7091 HR Dinxperlo

Displays en reclame-artikelen 93

Haaksbord
dit uithangbord in het formaat DIN A4
bestaat uit een zwarte achterplaat met
geïntegreerde afstandhouders voor de
wandbevestiging en een gekleurd raam incl.
een ontspiegelde PVC afdekfolie. Leverbare
kleuren: geel (RAL 1023), oranje (RAL 2009),
rood (RAL 3020), paars (RAL 4006), blauw
(RAL 5017), groen (RAL 6024), grijs „A“ (RAL
7042), grijs „B“ (RAL 7043), wit (RAL 9016)
en zwart (RAL 9017).

stuksprijs
53.0016.

€ 3,73 / stuk

VE: 70 stuks
53.0016.

€ 3,10 / stuk

Klembord DIN A4
materiaal: polystyreen; kleur: wit;
schapmaat: DIN A4; breedte: 230 mm;
hoogte: 340 mm
stuksprijs
65.0136.1

€ 6,15 / stuk

VE: 20 stuks
65.0136.1

€ 5,50 / stuk
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IJskrabber
stabiele ijskrabber met een opvallende
scheermesjesvorm, materiaal: ABS,
leverbare kleuren: blauw, rood, groen,
geel, wit en grijs,
afmeting: 180 x 92 mm (B x H x D)
stuksprijs
65.0135.

€ 0,75 / stuk

VE: 100 stuks
65.0135.

€ 0,64 / stuk

Vanaf 500 stuks ook in
andere kleuren leverbaar
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Tie-wrap met plaatje
materiaal: polypropyleen; kleur: zwart;
hoogte topbord: 75 mm; breedte topbord: 35 mm
totale lengte: 190 mm
24.0406.1

€ 14,40 / 100 stuks

totale lengte: 150 mm
24.0406.2

€ 13,95 / 100 stuks

Geperforeerde plaat
materiaal: polypropyleen; kleur: zwart; doorsnede van het gat: 4 mm
hoogte: 125 mm; breedte: 35 mm
24.0415.1

€ 20,15 / 100 stuks

hoogte: 140 mm; breedte: 60 mm
24.0415.2

€ 24,25 / 100 stuks
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Artikelbevestiging „Flex“
met adapter voor schroefdraad M6, M10 en 3/8 inch en 1/2 inch,
materiaal: polypropyleen, kleur: zwart, breedte: 42 mm,
hoogte: 136 mm
versie: M6-schroefdraad
97.0100.1

€ 0,24 / stuk

versie: M10-schroefdraad
97.0100.2

€ 0,24 / stuk

versie: 3/8 inch-schroefdraad
97.0100.3

€ 0,24 / stuk

versie: 1/2 inch-schroefdraad
97.0100.4

€ 0,24 / stuk

Goederenring
voor het ophangen van textiel op het P.O.S.,
materiaal: polypropyleen, kleur: zwart of naturel/transparant,
afmeting: 80 x 118 mm (ø x H)
stuksprijs
97.0102.

€ 0,38 / stuk

VE: 1.000 stuks
97.0102.

€ 0,20 / stuk

Ophanghaak „300“

Ophanghaak „500“

om uw producten snel op te hangen, even dichtdrukken
en uw artikel is klaar om opgehangen te worden;

om uw producten snel op te hangen, even dichtdrukken
en uw artikel is klaar om opgehangen te worden;

materiaal: polypropyleen; kleur: naturel; hoogte: 50 mm;
model: „300“;
VE 2.000 stuks

materiaal: polypropyleen; kleur: naturel; hoogte: 72 mm;
model: „500“;
VE 2.000 stuks

24.0091.8

24.0091.13

€ 53,20 / 1.000 stuks

€ 82,70 / 1.000 stuks
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Zelfklevende haak „Stockaid“
zelfklevend, kleefvlak met afmeting: 50 x 27 mm (B x H),
tot een draagkracht van 500 g inzetbaar;
materiaal: PET; kleur: transparant; breedte: 50 mm;
hoogte: 50 mm; plakbreedte: 50 mm; plakhoogte: 27 mm;
inhoud: 1.000 stuks in een doos
24.0109.1

€ 35,20 / VE (1.000 stuks)

Met de „Stockaid“ zelfklevende haken kunt u uw artikelen
direct klaar maken voor het ophangen aan diverse haken.

Flessenplakkaathouder
materiaal: polystyreen; doorsnede: 35 mm;
hoogte: 95 mm; breedte van de gleuf: 3 mm
kleur: transparant
65.0103.1

€ 0,53 / stuk

kleur: blauw/transparant
65.0103.2

€ 0,53 / stuk

kleur: rood/transparant
65.0103.3

€ 0,53 / stuk

Stoppen voor kokers Ø 52 mm

Stoppen voor kokers Ø 39 mm

materiaal: polypropyleen (regranulaat);
kleur: zwart; doorsnede: 52 mm; hoogte: 23 mm

materiaal: polypropyleen (regranulaat);
kleur: zwart; doorsnede: 39 mm; hoogte: 25 mm

stuksprijs
97.0095.1

stuksprijs
€ 0,20 / stuk

VE: 1.300 stuks
97.0095.1

97.0095.2

€ 0,11 / stuk

VE: 1.300 stuks
€ 0,10 / stuk

97.0095.2

€ 0,08 / stuk
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KUNSTSTOF VERPAKKINGEN

Hoofdkantoor in Isselburg, Duitsland

Bestelling

EN OPBERGSYSTEMEN

Klantnummer

Alleen in te vullen door bestaande klanten.

www.vkf-renzel.nl
www.vkf-vacuumvormtechniek.nl
verkoop@vkf-renzel.nl

Bedrijfsnaam
T.a.v. dhr. | mevr

+31 (0) 315-659999

Straat

+31 (0) 315-659990

Postcode | Plaats

Firmastempel

BTW-nummer

E-mail

Telefoonnr.

Faxnr.

Besteldatum

VKF Renzel B.V.
Helmkamp 58
NL-7091 HR Dinxperlo

VKF Renzel behoudt het recht orders op vooruitbetaling te leveren.
Orders kunnen op kredietwaardigheid worden gecheckt.

Uw leverings- en betalingsvoorwaarden zijn mij bekend.

+31 (0) 315 / 659999

(Onze algemene voorwaarden vindt u op onze site via: www.vkf-renzel.nl/agb)
Artikelnummer

+31 (0) 315 / 659990

Artikelnaam | Omschrijving

Aantal

Prijs per stuk

Totaalprijs

verkoop@vkf-renzel.nl
www.vkf-renzel.nl
www.vkf-vacuumvormtechniek.nl

Kantoor in Dinxperlo (Helmkamp 58)

VKF staat voor:
• Verkoopbevordering
• Klantgerichtheid
• Full service
Minimumbestelwaarde: €30,- anders €5,- ordertoeslag.
Opdrachten onder €10,- kunnen helaas niet worden uitgevoerd.
Alle prijzen zijn excl. BTW en vrachtkosten.

Eigen productie van o.a.:
• Kunststof producten
• Metaal- en draadproducten
• Belettering / drukkerij / digitaal printen
• Spuitgieten
• Prototyping
• Kunststof vacuümgevormde producten

Totaalprijs excl. BTW:

Nieuwsbrief
Als u zich abonneert op de VKF Renzel e-mail nieuwsbrief, dan ontvangt u regelmatig informatie van ons
over nieuwe producten per e-mail. U hoeft hiervoor alleen uw e-mail adres te geven.
Indien u de VKF Renzel e-mail nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u deze te allen tijde opzeggen.
Stuur mij de VKF-Renzel nieuwsbrief per e-mail
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